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Verejná zbierka
Konto pomoci pozostalým

Počas obdobia od 11.8. 2009 do 
31.12.2009 mala možnosť široká 
verejnosť prispieť na účet verejnej 
zbierky - Konto pomoci pozostalým. 
Mesto Handlová v januári zaslalo 
kompletné vyúčtovanie verejnej 
zbierky Obvodnému úradu v Prie-
vidzi, v zmysle rozhodnutia konať 
verejnú zbierku. V zmysle ust. čl. 4 
ods. 3 vyhl. MV SR č. 64/1973 Zb. 
ObÚ v Prievidzi dňa 3. 2. 2010 ofici-
álne potvrdil správnosť vyúčtovania 
výnosu a použitia verejnej zbierky 
povolenej rozhodnutím ObÚ 
Prievidza č. 2009/010010/02659-
002 zo dňa 11. 8. 2009.

Celková výška finančných pros- 
triedkov, ktoré boli prerozdelené 
z vkladov darcov z Konta pomoci 
pozostalým – verejnej zbierky - 140 
737, 83 € (4 239 867,87 Sk)
Spôsob prerozdeľovania prostried-
kov z verejnej zbierky je zverejnený 
na www.handlova.sk

Diskusný klub
Pozývame vás 15.marca  na 
stretnutie s podpredsedom 
NR SR Milanom Horthom.
Stretnutie sa uskutoční v reštau-
rácii Lesná o 16.00 hod. 

MZ SDKÚ-DS v Handlovej

2% pre Country 
TRH 2010

Máte radi country hudbu? Páčilo 
sa vám na festivale Country TRH? 
Venujte svoje 2% z daní Spoločnosti 
COUNTRY 2000 a  získajte už teraz 
vstupenku na festival, ktorý bude  
2. – 3. júla 2010. V pripravovanom 
programe sa predstavia:
František Nedvěd....Rangers.... 
Kredenc....Mloci...Úsvit... country 
tance, množstvo súťaží a hier....wes-
tern ródeo ... Opäť na vás čaká Deň 
pre rodinu a kopec zaujímavých 
rekordov.  Tlačivá na 2% si môžete 
prevziať v Podnikateľskom inkubáto-
re, kancelária č. 314. 

Bližšie informácie 0907 774280.

Veľká sánkovačka 
Snehu ako sa patrí, pekné počasie a tri-
krát viac návštevníkov - to sú základné 
údaje o III. ročníku Veľkej sánkovačky, 
ktorú pripravila pre Handlovčanov 
Spoločnosť Country 2000. 
„Keď sme sa pred štyrmi rokmi spúšťali, 
boli tu len naše deti. Tie nám už trošku 
zo sánok vyrástli, preto sme radi, že sa 
tu dnes zišlo toľko rodičov a detí. Aj keď 
odovzdávame najlepším ceny, Veľká 
sánkovačka je v prvom rade o výlete, 
dobrej pohode a vybláznení sa na 
snehu. Táto vysoká účasť je pre nás 
výzvou, aby sme o rok, ak sa v zdraví 
dožijeme, podujatie rozšírili o viac dráh, 
či ďalšie aktivity. Už teraz sa však na 
deti a rodičov, ktorí sa nezabudli sánko-
vať, veľmi tešíme.

V. Horváth Foto: V. Horváth

Terénna sociálna práca 
v Handlovej 
Mesto Handlová od apríla 2008 do marca 2010 realizovalo 
Projekt rozvoja služieb starostlivosti o skupiny občanov Mesta 
Handlová ohrozené sociálnym vylúčením, s prioritou na róm-
sku komunitu, v rámci Operačného programu Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia, na ktorý sa mestu podarilo získať celkom 
68 265,29 €. 
Terénnu sociálnu prácu vykonávali Jana Polakovičová a Alžbe-
ta Orthová ako terénne sociálne pracovníčky a Anna Ištoková 
a Janka Pavlíková ako ich asistentky. Ich hlavným cieľom 
bolo prostredníctvom každodennej práce s klientom, jeho 
rodinou a komunitou prispievať k zvýšeniu kvality ich života, 
zároveň sa podieľať na rozvoji služieb starostlivosti, zvyšovaní 
ich dostupnosti, kvality a efektivity. Cieľovou skupinou boli 
občania Handlovej, ktorí sa ocitli v núdzi, pozornosť venovali 
najmä bezdomovcom, ohrozeným matkám s deťmi, občanom 
s nízkymi príjmami, nezamestnaným občanom, seniorom a 
občanom s ťažkým zdravotným postihnutím. Terénni sociálni 
pracovníci nepracovali s číslami ani percentami, úspechy a ne-
úspechy nie je možné vyčísliť. Každý deň pracovali s ľuďmi 
a ich osudmi. Tešilo ich, keď niekomu pomohli pri riešení ťažkej 
životnej situácie, tešila ich dôvera, s ktorou sa na nich občania 
obracali. Stretávali sa však i s tým, že človek v kríze ich pomoc 

a podporu odmietol. Čo sa v rámci projektu podarilo:
• zlepšiť dochádzku detí do škôl a starostlivosť o ich zdravie
• zmotivovať viac ako tridsaťdva rodín, ktoré si na spôsob 
osobitného príjemcu splácajú dlžoby
• zrealizovať Odevnú banku
• v spolupráci so štátnymi zamestnancami pripraviť podujatie ku 
Dňu detí pod názvom „Štátni zamestnanci na pomoc rómskym 
deťom“
• zabezpečiť aktívne využitie voľného času v tanečnom súbore 
Hviezda
• zrealizovať rekreačný pobyt v rámci projektu „Dajme prvú 
šancu“, podporený Nadáciou Konta Orange pre 6 matiek a 26 
detí 
• zrealizovať v zime 2008/2009 nocľaháreň pre ľudí bez domo-
va a zabezpečiť pre nich starostlivosť 
• zrealizovať “Dom na polceste”
V mene terénnych sociálnych pracovníkov chceme poďakovať 
mestu Handlová, všetkým občanom, inštitúciám, organizáciám, 
ktoré pomohli, a vďaka ktorým mohli komunitní pracovníci 
pomáhať iným. Na základe pozitívnych skúseností s terénnou 
sociálnou prácou v Handlovej, mesto dňa 19.2.2010 podalo 
projekt na zabezpečenie pokračovania projektu. Na stránkach 
Handlovských novín sme vás o projekte, ktorý sa končí, už 
informovali. Viac nájdete na oficiálnej stránke mesta www.han-
dlova.sk. 
Informácie:www.handlova.sk, mail:socialne@handlova.sk, 

Mgr. Veronika Rýšová, vedúca sociálneho odd. MsÚ

Cena Združenia pre rozvoj regiónu horná Nitra
„ZA OSOBITNÉ PRÍNOSY ROZVOJU KULTÚRY 
HORNEJ NITRY.“

Folklórnej skupine Hájiček z Chrenovca – Brusna 
– 30. výročie vzniku.
Folklórna skupina Hájiček sa za 30-ročné obdobie svo-
jej činnosti zaradila medzi popredné folklórne skupiny 
Slovenska. Zamerala sa na zbieranie, spracovávanie, 
šírenie a zachovávanie folklórnych zvykov a tradícií 
z vlastnej obce a ďalších obcí handlovskej doliny. Vo 
svojom repertoári má programy, ktoré mapujú celoročné 
zvykoslovia. Za obdobie svojho pôsobenia reprezentovala 
skupina región hornej Nitry na mnohých folklórnych festiva-
loch doma i v zahraničí. Región hornej Nitry reprezentovala 

i na celoslovenskej súťaži folklórnych skupín Nositelia tradí-
cií, odkiaľ si priniesla popredné ocenenia. Za hranicami nás 
reprezentovala v Česku , Rakúsku, Francúzsku, Maďarsku, 
Švajčiarsku. 

V. Horváth

Foto: V. Horváth


