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Handlovský program podpory 
vzdelávania a zamestnania
Nezisková organizácia Help, n.o. začala realizovať projekt pod 
názvom: „Handlovský program podpory vzdelávania a zamestna-
nia“ spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho 
finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 
Cieľom projektu je zníženie miery nezamestnanosti  a poskytovanie 
vzdelávania formou rekvalifikačných kurzov a školení so zámerom 
pomôcť našim klientom umiestniť sa na trhu práce. 
Našimi cieľovými skupinami sú:
•     nezamestnaní občania 
•     zamestnanci, ktorí sa na udržanie zamestnania 
        potrebujú rekvalifikovať 
•     zamestnávatelia v našom regióne. 
Dňa 16.10.2009 sa na MsÚ v Handlovej, v priestoroch veľkej 
zasadacej miestnosti, uskutočnilo prvé stretnutie zamestnancov 
organizácie Help, n.o. s nezamestnanými občanmi. Hlavným 
zámerom stretnutia bolo bližšie oboznámenie potenciálnych klien-
tov Help, n.o. s plánovanými projektovými aktivitami tútoringu pre 
ucelenie predstavy, akým spôsobom môžeme pomôcť nezamest-
naným občanom mesta Handlová a okolia. O stretnutie bol  veľký 
záujem, občania boli oslovení najmä prostredníctvom ÚPSVaR 

-  pracoviskom v Handlovej, 
ale aj informáciami na 
internetovej stránke mesta 
Handlová. Stretnutia sa 

zúčastnilo 76 nezamestnaných občanov, ktorým bola na záver 
stretnutia ponúknutá spolupráca s  Help, n.o. formou individuál-
neho poradenstva, ktoré bude realizované prostredníctvom tútorov. 
Z oslovených nezamestnaných občanov 49 prejavilo záujem o spo-
luprácu , s ktorými sa už uskutočnili prvé stretnutia. 
Súčasne rozbiehame aj projektovú aktivitu sieťovanie a sprevád-
zanie zamestnaním. Našim cieľom je zapájať zamestnávateľov do 
trvalej siete spolupráce za účelom vyhľadávania vhodnej práce pre 
klientov z nezamestnanej cieľovej skupiny a zároveň pre zamestná-
vateľa nájsť vhodného zamestnanca, ktorý bude mať svoju prácu 
rád a bude ju vykonávať zodpovedne a kvalitne. Koordinátori budú 
aktívne spolupracovať s ohrozenými zamestnancami v podnikoch 
s cieľom zvýšenia miery ich zručností prostredníctvom vzdelávania, 
rekvalifikačných kurzov a školení, čim sa bude riešiť prevencia voči 
strate zamestnania. Zamestnancom, ktorí budú priamo ohrození 
prepúšťaním, pomôžeme poradenstvom pri hľadaní nového uplat-
nenia na trhu práce. 
Veríme, že realizáciou tohto projektu pomôžeme mnohým ľuďom 
v ich ťažkej životnej situácii spôsobenej nezamestnanosťou.

Mgr. Dana Kmeťová, riaditeľka Help, n.o. 

Medzinárodný týždeň 
vzdelávania 2009 
to naj z našich škôl
16. - 19.11. 2009
Najlepší študenti Handlovej 
v obradnej sieni MsÚ
16.11.2009 10.00 hod.

Najkrajšie výtvarné diela z rúk 
handlovských školákov
Výstava výtvarných prác  zo súťaže 
„Sedíme na čiernom zlate“ vyhlá-
senej k 100. výročiu ťažby hnedého 
uhlia na Slovensku
16.11. – 30.11.2009
Čitáreň Domu kultúry
Vernisáž:     
16.11.2009 (pondelok)   15.00 h
Na vernisáži sa uskutoční vyhodno-
tenie výtvarnej súťaže   a odovzdanie 
cien víťazom.

Najlepšia škola Handlovej
Akadémia škôl spojená s oceňovaním 
škôl
19.11.2009 (štvrtok) 10.00 h
Dom kultúry Mesta Handlová, 
kinosála
Program:
-prezentácia škôl (ZŠ, MŠ, ZUŠ, CVČ, 
ŠZŠ)
-vyhodnotenie súťaže „Najúspešnejšia 
základná škola v školskom roku 
2008/09
-vyhodnotenie súťaže „Dobrý nápad“ 
za mimoškolskú činnosť v školskom 
roku 2008/09

Tvorivá dielňa 
„Téma 100-ročnica ťažby hnedého 
uhlia v programe materskej školy“ 
18.11.2009 (streda) 13.00 h  
Dom kultúry Mesta Handlová 
– miestnosť II. 

Viac informácií 
Mgr. Jaroslava Maslíková, 

Spol. školský úrad, 046 519 25 46

!!! pre všetkých deviatakov !!!

Deň otvorených 
dverí

Gymnázium Ivana Bellu 
v Handlovej

Novomeského 15, Handlová
16. novembra 2009 (pondelok)
v čase od 9,00 do 13,00 hod.

Vytvorenie  podmienok  
na  vykonávanie  nevyhnutnej  základ-
nej osobnej  hygieny  pre  občanov 
bez prístrešia v meste Handlová

V mesiaci máj 2009 mesto Handlová, sociálne odde-
lenie MsÚ a Jazmín, n.o. v priestoroch Humanitného 
centra na Partizánskej ulici č. 32 vytvorili podmienky 
na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny pre 
občanov bez prístrešia. Poskytovanie tejto služby trvalo do 
30.09.2009.   
V meste Handlová žije približne 10 občanov bez prístrešia, 
ktorí  nie sú schopní prispôsobiť sa  režimu v Humanitnom 
centre - Jazmín, n.o. a zabezpečiť si tak pomoc a základné 
životné  podmienky.  Občania  bez  prístrešia  sa  zdržiava-
jú  počas  celého dňa na lavičkách na námestí a v parku. 
Prespávajú v opustených pivniciach, chátrajúcich budovách, 
železničnej stanici, v spoločných priestoroch obytných 
domov a v pivniciach.  Mesto Handlová  prišlo so zámerom 
vytvorenia podmienok na vykonávanie nevyhnutnej základ-
nej hygieny, čím  chceli predchádzať vzniku, respektíve šíre-
niu infekčných ochorení, ktoré sú pri tejto cieľovej skupine 
časté a typické.   

Terénne sociálne pracovníčky mesta opa-
kovane vykonávali osvetu medzi cieľovou 
skupinou,  rovnako sociálne poradenstvo 
a  dohľad nad zdravotným stavom klientov. 

Úsilie terénnych pracovníkov nebolo zbytočné, pretože cieľo-
vá skupina prijala ponúknutú pomoc a pravidelne dvakrát v 
týždni navštevovali zariadenie základnej osobnej hygieny. 
Alžbeta Orthová a Janka Pavlíková priamo v hygienickom 
stredisku vykonávali kontroly,  boli nápomocné pri riešení 
rôznych problémov klientov a dohliadali na pravidelné vyko-
návanie dezinfekcie zariadenia.  
Pre potreby klientov bola zabezpečená stála služba a príprava  
teplej  vody a následná dezinfekcia priestorov,  v ktorých sa 
klienti zdržiavali. Hygienické stredisko bolo otvorené dvakrát 
v týždni, a to v utorok a piatok od 12.00 hod do 14.00 hod.  
Výška poplatku bola 0.50,- eur. Hygienické potreby si každý 
klient musel zabezpečiť sám.  V prípade potreby dostali aj 
čisté oblečenie.  
Všetci klienti si pomoc od mesta Handlová pochvaľovali. 

VR

Čo nové v Jazmíne? 
V dňoch 25. a 26. septembra 2009 sa 
v Bratislave na nádvorí Primaciálneho palá-
ca uskutočnil už 9. ročník Radničkiných 
trhov. Zariadenia sociálnych služieb pre-
zentujú svoju činnosť a prácu s klientmi 
a ponúkajú na predaj svoje výrobky. Aj 
nezisková organizácia Jazmín sa na týchto 
trhoch prezentovala a ponúkala výrobky 
zhotovené klientmi Humanitného centra  
a mamičkami z Dorky.
Prostredníctvom projektu sa nám poda-
rilo získať financie z Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny  na dokončenie 
rekonštrukcie Humanitného centra. 
Do začatia rekonštrukčných prác bolo 
Humanitné centrum využívané ako stredis-
ko hygienickej očisty pre ľudí bez prístrešia, 
ktorí neboli našimi klientmi. 
Na základe výsledkov našej práce nám 
Medzinárodný ženský klub zakúpil profe-
sionálnu práčku Miele v celkovej hodnote 
2 275 eur.
Z príležitosti 5. výročia založenia neziskovej 
organizácie Jazmín otvoríme 5. novembra 
brány našich zariadení pre verejnosť. 

Všetkých srdečne pozývame.  

Jazmín n. o.,  
Vás  z príležitosti 5. výročia  založe-
nia neziskovej organizácie srdečne 

pozýva  na

DEŇ OTVORENÝCH   DVERÍ
5. 11. 2009  od 10,00 hod. do 16,00 

hod.
Ponúkneme Vám  prehliadku našich 

zariadení, prezentáciu činnosti
 i malé občerstvenie

Všetci ste srdečne vítaní!
Svojou prítomnosťou a záujmom

     podporíte našu činnosť.


