2. STRANA

HANDLOVSKÉ NOVINY

Tri roky projektu HELP

P

odnikate¾ký inkubátor sa 15.11.2007 zaplnil všetkými,
ktorí sa stretávali poèas trojroèného obdobia s prob−
lematikou nezamestnaných. Podujatie organizovali
zástupcovia projektu HELP a mesto Handlová. Workshop
usporiadaný v rámci realizácie projektu HELP obsahoval
prezentácie celého projektu a jednotlivých partnerov.
Zúèastnilo sa takmer 80 ¾udí z radov predstavite¾ov mesta,
poslancov mestského zastupite¾stva, pracovníkov úradu
práce, riadite¾ov stredných škôl, zástupcov obèianskych
zdruení pôsobiacich v rómskej komunite, pracovníkov
regionálnej kancelárie splnomocnenkyne vlády pre rómsku
menšinu, rozhodujúcich zamestnávate¾ov v mikroregióne,
študenti handlovského gymnázia a verejnos.
Èo ste sa mohli dozvedie?
Od zaèiatku projektu, t.j. od septembra 2005 do konca
septembra 2007 bolo v jednotlivých aktivitách projektu
zaradených celkovo 551 ako zamestnate¾ných osôb, z toho
261 muov a 297 ien. Na trh práce sa podarilo umiestni
278 osôb, z toho 116 muov a 162 ien. Celkovo tak do−
siahla úspešnos projektu 50,45 %, prièom plánované percento predstavovalo 20
% z poètu zúèastnených na projekte.
Partner projektu HELP, nezisková organizácia Help n.o,. vypracuje metodiku a me−
todológiu tútoringu, prièom poiada MPSVaR o akreditáciu profesie tútora. Potom
sa zamerajú na okresy s vyššou nezamestnanosou, ktorým poskytnú svoje sluby
pri riešení problematiky nezamestnaných.
OZ Paradi Róma poskytne priestory rómskeho remeselného a školiaceho cen−

Poslanci mesta na Workshope
tra za úèelom vybudovania komunitného centra, ktoré bude slúi realizácii ško−
liacich a osvetových programov pre rómsku, ale aj nerómsku komunitu.
Okrem domácich aktivít bola predstavená aj nadnárodná spolupráca v rámci
projektov PHAS a DEVADICT, ktorých cie¾om bolo získavanie skúseností pri reali−
zácii projektu z Francúzska, Talianska a Portugalska ako i monosti ïalšej
spolupráce a vypracovanie spoloèných metodík pri práci s ako zamestnate¾nými
skupinami obèanov.
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Nové sluby v Hoteli Baník

V

súvislosti s rozvojom cestovného ruchu v regióne
Handlovskej doliny je nevyhnutné vytvára sie
spolupráce medzi jednotlivými zlokami, ktoré v tejto
oblasti pracujú. Jednou z nich je aj Hotel, reštaurácia Baník.
O tom, ako sa im v tejto oblasti darí sme sa porozprávali
s Jozefom Maïarom, prevádzkovate¾om reštaurácie hotela
Baník.
Hotel Baník má za sebou nároènú rekonštrukciu, ktorá ho
vrátila spä medzi dominanty nášho mesta. Èo táto
rekonštrukcia priniesla a aké sluby dnes v Hoteli Baník
návštevníkom poskytujete?
Okrem klasických ubytovacích a stravovacích sluieb sa
nachádzajú v budove hotela aj prevádzky typu kozmetika,
solárium, kaderníctvo, pedikúra, realitná kancelária, nech−
tové štúdio, finanèné poradenstvo a pod. Ubytovaciu èas
vyuíva prevane zahranièná klientela z USA, Ve¾kej
Británie, Nemecka, ktorá sa v Handlovej zdriava prevane
z pracovných dôvodov. Novinkou je znovuotvorenie nefaj−
èiarskej sály − bývalá jedáleò na prízemí, ktorá je urèená na
usporiadanie rôznych spoloèenských podujatí − svadby,
rodinné posedenia, stukové a pod. s kapacitou 50 osôb. V rámci reštaurácie
Hotela Baník funguje aj baliareò teplých jedál, ktorými zabezpeèujeme firemné
stravovanie.
Rozvoj cestovného ruchu nie je moné robi bez úzkej spolupráce s ostatnými
inštitúciami pôsobiacimi v tomto sektore. Aká je vaša predstava o spolupráci
a s kým spolupracujete?
Úzko spolupracujeme s cestovnou agentúrou, ktorá je umiestnená v Po−
dnikate¾skom inkubátore. Okrem predaja pobytových zájazdov do celého sveta sa

Prvá svadba v nových priestoroch
agentúra zaoberá incomingom, vïaka èomu preijeme tzv. zlatý týdeò. Kapacita
hotela poèas vianoèných a novoroèných sviatkov je naplnená turistami z Po¾skej
republiky.
V spolupráci s TIK − ZOHD a DK mesta Handlová pripravujeme dòa 08.12.2007
4. roèník podujatia Handlovská kapustnica, ktorá bude ma tohto roku celosloven−
ský charakter. Program vyvrcholí vernisáou výstavy Slovenského paralympijskeho
výboru, ktorú organizujú naši úspešní reprezentanti.
( S Jozefom Maïarom sa zhováral V. Horváth)

Šastné a veselé Vianoce Vám prajú vaše Handlovské noviny

