
Milí naši Handlovèania,
U� pravidelne Vás na stránkach Handlovských novín

informujeme o aktivitách projektu HELP. Ohliadnuc sa
spätne na rok 2006, radi by sme zhodnotili naše roèné
pôsobenie. Vynára sa tu mno�stvo otázok a odpovedí, ktoré
by sme chceli predostrie� aj Vám obèanom, preto�e mnohí
z Vás ste aktívnou súèas�ou nášho projektu. Èi u� hovoríme
o klientoch Rozvojového centra alebo Rómskeho remesel−
ného a školiaceho strediska, alebo o nieko¾kých pod−
nikate¾och, ktorí sa sna�íte spolupracova� pri h¾adaní vhod−
ných miest pre našich nezamestnaných. Ako sa teda vyvíjali
naše aktivity v uplynulom roku? Aké výsledky sme dosiahli
Èo zaujímavé sa udialo ? Ale aj s akými problémami sme sa
stretli ?

Nu� dovo¾te, milí èitatelia, pár slov...
Do projektu bolo v priebehu roka 2006 zapojených viac ako
400 obèanov. Prostredníctvom šikovných tútorov z
neziskovej organizácie Help n.o. bolo na trh práce umiest−
nených viac ako 250.  Pribli�ne 90 % z nich si svoje pra−
covné miesto aj udr�alo. Tieto èísla majú pre nás ve¾kú
výpovednú hodnotu. Sme hrdí na našich tútorov a firmy, s
ktorými spolupracujú, �e dokázali znovu nájs� prácu
nezamestnaným ¾uïom. Napriek tomu, �e sme pomohli,
veríme, �e aj v ïalšom roku budeme pre Vás nezamest−
naných oso�ní pri h¾adaní novej práce. Pre evidovaných
uchádzaèov poskytujeme bezplatné kurzy cudzieho jazyka,
školenia v oblasti kovo a drevovýroby, kurzy šitia a výroby
zámkovej dla�by ale aj iné kurzy pod¾a potreby. Sú urèené
pre mu�ov i pre �eny, pre mladých aj tých skôr naro−
dených. Veríme, �e v budúcom roku vás nezamestnaných
uvítame aspoò na jednom z nich. 

Keï bilancujeme našu spoluprácu s firmami, musíme
poukáza� aj na niektoré nepríjemné aspekty. Boli sme
sklamaní prístupom niektorých zamestnávate¾ov, ktorí
neprejavili dostatoèný záujem o prípravu kvalifikovanej
pracovnej sily. Máme majstrov, priestory a školiace modu−
ly, v ktorých doká�eme pripravi� pracovníkov vhodných
mo�no aj pre Vašu firmu. Okrem toho  doká�eme
zabezpeèi� aj rekvalifikaèné kurzy, plne hradené z
prostriedkov projektu, kde existuje jediná podmienka − aby
budúci zamestnávate¾ písomne potvrdil, �e takto
pripraveného pracovníka prijme do pracovného pomeru. 

V spolupráci s OZ Paradi Roma sme vybudovali
Rómske remeselné  školiace centrum. Tu je prevádzkovaná
šijacia dielòa, kde je mo�nos� získa� v akreditovanej výuèbe
certifikát. Zatia¾ máme 4 absolventky. Okrem toho školíme
klientov aj vo výrobe zámkovej dla�by. Naše výsledky nie sú
síce ohromujúce, ale èasom hádam oslovíme aj väèšie
skupiny obèanov. Nezabúdame ani na oboznámenie sa
rómskych spoluobèanov s prácou na poèítaèi a vyu�itím
internetu. Predpokladáme, �e pri väèšom záujme a

spolupráci z radov našich
rómskych spoluobèanov,
je mo�né z tohto stre−
diska vybudova� napr.
Komunitné vzdelávacie
centrum, ktoré im
umo�ní získa� nové vedo−
mostí a tým aj väèšiu
šancu uplatni� sa na trhu
práce. Mo�no sa vám to
zdá ako príliš idealistická
myšlienka, ale keï sa to
podarilo aj v iných kra−
jinách, verím, �e sa to
podarí aj nám.  Tu však
potrebujeme vašu pomoc
a najmä záujem !

Jedným z dôle�itých aktivít projektu je aj nadnárodná
spolupráca. Táto zdru�uje podobné projekty v rôznych kra−
jinách EÚ. Nako¾ko náš projekt je rozsiahly, máme uzavreté
dve partnerstvá. Jedno je pod názvom Devadict (www.deva−
dict.com), a zdru�uje partnerov zo Slovenska, Portugalska
a francúzskeho Martinique. Druhé partnerstvo nesie názov
Phas (www.phas−eu.com) a okrem nás sú v
òom partneri z Talianska a Francúzska.
Tieto partnerstvá nie sú samoúèelné.
Prostredníctvom výmeny skúseností pri real−
izácii a tvorbe produktov v oblasti zvyšovania
zamestnanosti, informaèno−technologickej
oblasti èi elektronického vzdelávania,
pripravujeme spoloèné výstupy, ktoré budú
slú�i� pre široké vyu�itie v rámci krajín EÚ.
Projekt tak vlastne nadväzuje na plnenie jed−
ného z dôle�itých cie¾ov Lisabonskej
stratégie, ktorým je rozvoj vedomostnej
ekonomiky. Tento rok sme pod¾a nadnárod−
ných zmlúv zorganizovali stretnutia oboch
nadnárodných partnerstiev v Handlovej a
sami sme sa zúèastnili dvoch zahranièných
seminárov. V budúcom roku  sa uskutoènia
ešte dva stretnutia s partnermi na Slovensku
a finálne semináre v ich krajinách. Finálne
stretnutia predpokladajú predstavenie
záverov našej 2−roènej spolupráce, prezentá−
ciu spoloène vytvorených produktov a
metodológií, ktoré budú vydané formou
bro�úry a CD nosièa. Všetky tieto závery
musia by� predlo�ené Európskej komisii.

Okrem spomenutých aktivít je potrebné
zdôrazni�, �e projekt je zaradený v Národnej
tématickej sieti a èlenovia siete vyu�ívajú
získané poznatky a výsledky na ovplyvòo−
vanie politiky štátu v oblasti zlepšenia
rovnosti príle�itostí, vylúèenia diskriminácie,
ako i pri väèšej zainteresovanosti zamestná−
vate¾ov pri príprave zamestnancov na zmeny
v oblasti výroby a celkových ekonomických
aktivitách. O všetkých projektových aktiv−
itách, výsledkoch a novinkách sa mô�ete
dozvedie� aj na našej pravidelne aktualizo−
vanej webovej stránke www.helphandlova.sk.

Iste�e, aby sme boli aj kritickí, musíme
spomenú� aj problémy, ktoré sa týkajú
oneskoreného prefinancovania projektu a
jeho aktivít komplexne. Príslušné minister−
stvá èi riadiace orgány EQUAL v priebehu
roka 2006 menili podmienky a usmernenia
takpovediac "poèas behu" a bolo nesmierne

�a�ké dosta� spä� všetky
finanèné prostriedky, ktoré Mesto Handlová do projektu
vrá�alo. Èasto krát bolo situácia neuverite¾ne dramatická..
èasto sme sa obávali zastavenia projektu, ktoré "tí zhora"
paradoxne hodnotia ako jeden z najlepších EQUAL projek−
tov na Slovensku. Budeme ïalej bojova� za to, aby financie
tiekli rýchlejšie a spolupráca s príslušnými orgánmi na
Ministerstve bola pru�nejšia. 

Na záver dovo¾te aby sme poïakovali projektovému
tímu HELP z MsÚ, zamestnancom Help,n.o. a pre−
dovšetkým tútorom a obèianskemu zdru�eniu Paradi
Roma, ktorí odviedli kus práce ! Rovnako ïakujeme pred−
stavite¾om mesta Handlová a poslancom MsZ, pred−
stavite¾om Úradu práce, spolupracujúcim školám a ïalším
organizáciám za ich pochopenie a pomoc pri realizácii
tohto nároèného a potrebného projektu. Súèasne vyslovu−
jeme poïakovanie tým zamestnávate¾om, ktorí prejavili
dôveru takým spôsobom, �e umo�nili klientom zapojeným
do nášho projektu umiestni� sa na trhu práce. Spoloène si
poprajme ÚÚssppeeššnnýý  NNoovvýý  rrookk  !!  

Ing. Juraj Geschwandtner, Mgr. Silvia Jobová
mana�ment projektu HELP
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Aký bol rok 2006 a ako vidíme ten ïalší ?
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