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Preèo tu bol s nami 3 roky?
V dôsledku útlmu �a�by uhlia ako aj

zániku nieko¾kých tradièných podnikov
v Handlovej, dosiahla v r. 2004 nezamest−
nanos� v meste a jeho okolí hodnotu viac ako
20 %. Táto situácia nemohla necha� vedenie
mesta ¾ahostajnou a preto sa zaèalo zaujíma�
o mo�nos� realizácie projektov v rámci výziev
na èerpanie štrukturálnych predvstupových
fondov z EÚ. Preto�e strata pracovných miest
a mo�né ohrozenie zo straty zamestnania sa
týkalo v preva�nej miere ¾udí, v budúcnosti
�a�kozamestnaných, ¾udí vekovo starších,
jednostranne orientovaných, telesne postih−
nutých eventuálne s nízkou mierou vzdela−
nia, h¾adalo mesto mo�nos� participova� na
projektoch, ktoré riešili túto problematiku.

Ciele projektu
Hlavnou ideou projektov  realizovaných

IS EQUAL bolo h¾adanie a testovanie ino−
vatívnych metód pri umiestòovaní osôb
vylúèených z akýchko¾vek dôvodov z trhu
práce ako i boj proti všetkým formám eko−
nomickej nerovnováhy pohlaví, rasy,
vierovyznania a sexuálnej orientácie. Ïalej
na základe získaných poznatkov následne
zabezpeèi� trvalú udr�ate¾nos� dosiahnutých
produktov tak, aby boli vyu�ite¾né v praxi jed−
notlivých krajín EÚ a napomáhali tak rastu
�ivotnej úrovne všetkých obyvate¾ov.

Silný partner Handlová
V rámci operaèného programu ¼udské

zdroje mesto vypracovalo projekt spadajúci
do Iniciatívy spoloèenstva EQUAL. Tieto pro−
jekty boli zamerané na vypracovanie a testo−
vanie nových, inovatívnych riešení pri
zamestnávaní �a�ko zamestnate¾ných osôb.
Nako¾ko sa Mesto Handlová javilo ako silný
partner, bol projekt schválený a celková
výška nenávratného finanèného príspevku
predstavovala viac ako 32 mil. Sk. V poèia−
toènej fáze realizácie projektu Mesto
Handlová úzko spolupracovalo s Vidieckym
parlamentom Trenèianskeho samosprávne−

ho kraja. Spoloène zalo�ili neziskovú orga−
nizáciu Help, ktorá sa stala hlavným
nosite¾om myšlienok projektu. V nadväznos−
ti na ïalšie aktivity projektu Mesto Handlová
v spolupráci s Help, n.o. a OZ Paradi Roma
vytvorili rozvojové partnerstvo a  9 èlenný
Riadiaci výbor. Na realizácii projektu sa
celkovo podie¾alo 33 pracovníkov mesta,
Help n.o. a OZ Paradi Roma. Z tohto poètu
bolo celkove 22 osôb priamo zamestnaných
v projekte. Podmienkou získania finanèného
príspevku v úvodnej fáze realizácie projektu
bolo nadviazanie spolupráce so zahranièný−
mi partnermi, ktorí v ich krajinách riešia
podobné projekty.

Realizácia nebola
jednoduchá

Treba otvorene poveda�, �e všetky pro−
jekty realizované v rámci Iniciatívy spoloèen−
stva EQUAL boli mimoriadne nároèné na
administratívu a mali komplikované pravidlá
financovania. Podmienky sa menili doslova
zo dòa na deò a vy�adovali si vysokú pracov−
nú nasadenos� zo strany mana�mentu pro−
jektu. Poïakovanie patrí predovšetkým
mestu, ktoré muselo v priebehu realizácie
projektu znáša� �archu financovania a bez
jeho pomoci by sa musel celý projekt zas−
tavi�, prièom by hrozilo riziko vrátenia finan−
cií spä� orgánom SR a EU.

Zapájali sme aj vás     
V priebehu realizácie projektu sme orga−

nizovali aj niektoré podporné aktivity.
Predovšetkým sme v spolupráci s OZ Paradi
Roma a sociálneho odd. Mestského úradu
vykonali prieskum medzi obèanmi rómskej
komunity o ich po�iadavkách na vzdelávacie
a záujmové aktivity. Vzh¾adom na nízku
ochotu spolupracova� sme zaznamenali viac
ako 30 %−nú úèas� na ankete a získané
po�iadavky nám slú�ili ako podklad pre
prácu s touto komunitou. Ïalej sme zorgani−
zovali 2 workshopy za úèasti pracovníkov
ÚPSVaR v okrese, èlenov Ms zastupite¾stva,

starostov obcí mikroregiónu
handlovskej doliny, zamestnávate¾ov,
vzdelávacích inštitúcii a verejnosti,
kde sme najprv predstavili ciele a výs−
ledky projektu a v závere sme prezen−
tovali úspechy, neúspechy a výsledky
našej práce. Samozrejme sme sa
sna�ili získa� podporu predovšetkým
zo strany zamestnávate¾ov. �ia¾,
musíme konštatova�, �e i napriek
našej enormnej snahe sa nám na
tieto podujatia nepodarilo získa� pred−
stavite¾ov exekutívy, predovšetkým zo
strany MPSVaR nebol prejavený
dostatoèný záujem o aktivity projektu.
Toto pova�ujeme za nie celkom poz−
itívny prístup zo strany zaintereso−
vaných, preto�e podmienka trvalej
udr�ate¾nosti výsledkov takýchto pro−
jektov je predovšetkým závislá od
nich.  
Uzatvreli sme dve 

nadnárodné partnerstvá
Prvé bolo zdru�ené v nadnárodnom pro−

jekte Devadict a okrem nás zdru�ovalo part−
nerov z francúzskeho Martinique a Por−
tugalska. Druhé partnerstvo bolo zdru�ené
v projekte Phas a v òom participovali  part−
neri z Francúzska a Talianska. Spoloèné pro−
jekty riešili inovatívne spôsoby pomoci
nezamestnaným, napr. formou elektronick−
ého a celo�ivotného vzdelávania, zamestná−
vania seniorov, sprévadzania do zamestnania
pri zmenách technológií a nových výrob,
vyu�itie nových informaèno−komunikaèných
technológií v tejto špecifickej oblasti,
sie�ovanie organizácií, tútorské aktivity
a vzdelávanie v jednotlivých krajinách. 

V rámci nadnárodnej spolupráce sa
uskutoènilo v jednotlivých krajinách celkovo
12 stretnutí. Aby sme dosiahli tieto ciele
spolupracovali sme so  �ilinskou univerzitou
a so Zdru�enou strednou školou obchodu
a slu�ieb v Handlovej. Pri riešení prob−
lematiky rómskej komunity s v priebehu
realizácie projektu ve¾mi úzko spolupracovali
s kanceláriou splnomocnenkyne vlády pre
rómsku menšinu v Banskej Bystrici.

Výsledky nad oèakávania
Odmenou za všetko úsilie boli dosiah−

nuté výsledky. V priebehu projektu bolo
zapojených do jeho aktivít celkove 626 osôb
z cie¾ových skupín. Vzdelávacími programa−
mi prešlo viac ako 200 osôb a na trh práce sa
umiestnilo 306 úèastníkov projektu, èo pred−
stavuje 48,9 %−nú úspešnos�. Najvyššia
úspešnos� bola dosiahnutá v Help, n.o. a to
takmer 56%. V tejto súvislosti treba
pripomenú�, �e sa jednalo o osoby
�a�kozamestnate¾né, osoby staršie ako 50
rokov, telesne postihnutí, osoby s nízkou,
alebo �iadnou kvalifikáciou, absolventov škôl
bez praxe, matky s de�mi do 10 r. veku
die�a�a a matky po materskej dovolenke. Tu
patrí naše poïakovanie Okresnému úradu

PSVaR, miestnemu pracovisku ÚPSVaR
v Handlovej a pribli�ne stovke zamestná−
vate¾ov v regióne, ktorí dôverovali projektu
a boli ochotní spolupracova� pri jeho rea−
lizácii. 

V rámci realizovaného projektu, sa
podarilo vypracova� a v praxi úspešne otesto−
va� metódu tútoringu ako úèinného nástroja
pri umiestòovaní �a�ko zamestnate¾ných
skupín obèanov na trh práce. Na základe
získaných a overených poznatkov bola vypra−
covaná ucelená metodológia tútoringu, ktorá
bola prihlásená na MŠ SR ako školiaci pro−
gram pre pokraèovate¾ov v tejto oblasti.
Súèasne bola na MPSVaR daná �iados�
o zaradenie tútora do katalógu pracovných
kategórií ako nová profesia.

Ïalším produktom bola v rámci nad−
národného projektu Phas vykonaná kom−
parácia metód tútoringu a sie�ovania inštitú−
cií v krajinách Slovensko, Francúzsko a Ta−
liansko. Komparácia obsahuje porovnanie aj
legislatívnych prístupov v týchto krajinách
a mô�e slú�i� pre zlepšenie legislatívy v ob−
lasti pracovného a sociálneho práva.

Finálnym produktom nadnárodného
projektu Devadict je CD−ROM, na ktorom je
podrobne zmapovaná  spolupráca jed−
notlivých partnerov a mo�nosti vyu�itia  elek−
tronického a celo�ivotného vzdelávania
nezamestnaných, ale i zamestnaných tak,
aby boli lepšie prispôsobení na zmeny
v oblasti techniky a technológie a zlepšila sa
ich adaptibilita na trhu práce.

V rámci projektu bolo vybudované
rómske školiace a remeselné centrum, kde
je mo�né pokraèova� pri realizácii ïalších
vzdelávacích a osvetových programov, ktoré
budú slú�i� k pozdvihnutiu sebavedomia
a vzdelania tejto komunity, prièom èas� stre−
diska mô�e slú�i� aj k podnikate¾skej èinnos−
to OZ a tým i získavaniu finanèných
prostriedkov slú�iacich k zvyšovaniu �ivotnej
úrovne èlenov komunity.

Záverom mo�no konštatova�, �e i nap−
riek mnohým problémom sa podarilo
naplni� ciele projektu a realizácia projektu
prispela k zvýšeniu zamestnanosti v meste
i okolí.

Budúcnos� 
Aktivity Help n.o. mô�u pokraèova�v

spolupráci ÚPSVaR ako i zamestnávate¾mi
pri zbyšovaní kvalifikácie pracovníkov
ÚPSVaR, ale aj pri príprave ¾udských zdrojov
pre zamestnávate¾ov.

Ako bolo konštatované na medzinárod−
nej konferencii IS EQUAL, ktorá sa konala
v decembri 2007 v Aténach, je na zvá�ení
a rozhodnutí jednotlivých národných vlád,
ako vyu�ijú produkty vypracované a overené
jednotlivými projektami vo svojich krajinách
tak, aby zabezpeèili trvalú udr�ate¾nos� pri
zvyšovaní �ivotnej úrovne svojich obyvate¾ov v
budúcnosti a reagovali tým na nepriaznivý
demografický vývoj v rámci krajín EÚ. 

Projekt HELP od poèiatku po záver
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