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Nezisková organizácia Help sa po 
prvýkrát stretla so svojimi nadnárodný-
mi partnermi z Islandu a Portugalska. 
Tri pracovné dni sa niesli v duchu 
dobrej nálady, pozitívnych prístupov 
a anglického jazyka. Dozvedeli sme 
sa, že v regióne Suðurnes (počet 
obyvateľov cca 20 000), kde realizuje 
svoju činnosť islandská organizácia 
MSS, v posledných rokoch dramaticky 
stúpla nezamestnanosť z 1,9 % na 
12,8 %, čo je porovnateľné s 13,73 
% mierou nezamestnanosti v našom 
meste na prelome rokov 2009-2010. 
Proti nezamestnanosti bojujú 
zvyšovaním vzdelanostnej úrovne 
nezamestnaných i zamestnaných ľudí 
a poskytovaním rôznych vzdelávacích 
programov, nielen formou priamej 
účasti na vzdelávacom kurze, ale aj 
konferenčným prenosom  na diaľku. 
Rovnako ako aj Help, n.o. snažia sa 
vytvárať dobré vzťahy so zamestná-
vateľmi, a poskytujú efektívne služby 
kariérneho i osobnostného poraden-
stva. Islanďania pracujú najmä v oblas-
ti obchodu, služieb, ľahkého priemyslu 
a doménou je aj rybárstvo. 
Vedeli ste, že Island je krajina osídlená 
najmä v pobrežných oblastiach a na 
vykurovanie domov a skleníkov vyu-
žívajú úžasný geotermálny potenciál 

islandských vodných zdrojov - gejzírov, 
kde voda dosahuje teplotu až 75 °C. 
Samotné gejzíry tvoria až 11 % z po-
vrchu Islandu.  Zaujímavé je, že v ce-
losvetovom meradle bola prvá žena - 
prezidentka - zvolená práve na Islande 
a stalo sa tak v roku 1981 a nemenej 
zaujímavá je aj skutočnosť, že štátne 
zriadenie Islandu - parlamentná demo-
kracia - je taktiež najstarším zriadením 
tohto typu na svete. 
Portugalskí partneri z organizácie 
ANIMAR sa vyznačujú najmä silou 
a tradíciou svojej činnosti. Dlhodobo 
pôsobia v oblasti miestneho i vi- 
dieckeho rozvoja v znevýhodnených 
regiónoch, celoživotného vzdelávania, 
sociálnej práce s komunitou prisťaho-
valcov, v oblasti IT a majú za sebou 
mnoho úspešných projektov na území 
celého Portugalska. Niet sa čo čudo-
vať, organizácia ANIMAR má vo svojej 
sieti 81 rôznych organizácií a 101 dob-
rovoľníkov a čiastočne je financovaná 
aj štátom. Výrazné je ich nadšenie 
spolupracovať a realizovať mnohé 
projekty spoločne so svojimi partnermi, 
ktorých úspešne zosieťovali. 
V Portugalsku je v súčasnosti neza-
mestnanosť pribl. 10% a väčšinu 
dlhodobo nezamestnaných tvoria 
absolventi, ženy a prisťahovalci. 

Kritická situácia je najmä vo vnútroze-
mí a v zimných mesiacoch aj v južnej 
časti krajine, ktorá prosperuje najmä 
v oblasti cestovného ruchu. Pracovné 
témy, ktoré spoločne s partnermi rieši-
me sú najmä efektívne spôsoby zvy-
šovania vzdelanostnej úrovne našich 
nezamestnaných občanov i zamest-
nancov v ohrození straty práce; spô-
soby úspešného zosieťovania orga-
nizácií, ktoré môžu pomôcť občanom 
znovu sa začleniť do pracovného pro-
cesu a nesmierne prínosné sú ich rady 
a dobrá prax v oblasti individuálneho 
poradenstva - tútoringu. Prajeme si, 
aby náš projekt „Handlovský program 
podpory vzdelávania a zamestnania“, 

ktorý je spolufinancovaný z Finanč-
ného mechanizmu EHP, Nórskeho 
finančného mechanizmu a štátneho 
rozpočtu SR pomohol všetkým tým, 
ktorí si potrebujú nájsť prácu a rozšíriť 
svoje znalosti i zručnosti. 

Help n.o. nájdete na Námestí baníkov 
8, 2. poschodie (nad MsP)

Kontakt: 
Mgr. Dana Kmeťová, kmetova@handlo-
va.sk 
tel. 0905 884 813, alebo 046 5192 550. 
Informácie o spolupráci pre nezamestna-
ných: Mgr. Pavel Jonas, koordinátor pre 
sieťovanie a tútoring 0948 800 812, 
email: jonasp.help@gmail.com 
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Handlovský program podpory vzdelávania a zamestnania

Pocit darovania

Stretnutie darcov krvi na MsÚ 
Handlová a ich prijatie primátorom 
mesta má dlhoročnú tradíciu. 
Aspoň takýmto spôsobom sa chce 
i mesto poďakovať tým, krorí bez 
nároku na odmenu a z vlastného 
presvedčenia darujú najcennejšiu 
tekutinu. Malá zasadacia miestnosť 
bola 16. februára pripravená pre 21 
Handlovčanov. Nie všetci sa mohli 
osobne zúčastniť, no podľa slov 
tých, ktorým to pracovné povinnosti 
umožnili, si takéto prijatie vážia. 
Dnes sa už neorganizujú hromadné 
odbery a darcovia sa stretávajú i s 

tým, že ich zamestnávateľ nechce 
na odber krvi pustiť. Ale našťastie, 
nie všetci. 
V tomto roku sme po prvýkrát mohli 
zaželať veľa úspechov i držiteľovi nie 
tak dávno ustanoveného morálneho 
ocenenia - Kňazovického medaily. 
Jej majiteľom je Marián Polerecký 
za svojich 107 odberov krvi. Po 
prvýkrát krv daroval v roku 1972 
a stretnutia s handlovskými darcami 
sa zúčastnil i jeho syn Slavomír, 
držiteľ Striebornej Janského plakety.  
Vraj pocit darcovstva je potrebné 
si jednoducho vyskúšať a už vás 
nepustí.

Kňazovického čestná medaila 
Slovenský Červený kríž udeľuje od 
roku 2007 Kňazovického medailu 
ako najvyššie ocenenie pre bez-
príspevkových darcov krvi. Prvé 
medaily boli udelené tým, ktorí daro-
vali krv 80, respektíve 100 a viac ráz 
v období od 1. 1. do 31. 12. 2006 
a neudeľuje sa spätne. Na medaile 

je podobizeň prof. MUDr. Jána 
Kňazovického, známeho košického 
chirurga a priekopníka krvnej trans-
fúzie na Slovensku.  Bol prvým na 
Slovensku, kto aplikoval pri chirur-
gickom zákroku transfúziu krvi. 

Ako sú oceňovaní darcovia krvi
- Odznak s rubínovou kvapkou krvi 
pri prvom odbere
- Bronzová plaketa J. Janského za 
10 odberov ženy i muži
- Strieborná plaketa J. Janského za 
20 odberov ženy i muži
- Zlatá plaketa J. Janského ženy za 
30, muži za 40 odberov
- Diamantová plaketa J. Janského 
ženy za 60, muži za 80 odberov
- Kňazovického medaila ženy za 80 a 
muži za 100 odberov krvi.

Naše poďakovanie patrí týmto 
Handlovčanom:

Kňazovického medaila
      Marián Polerecký 

Diamantová Janského plaketa
      Róbert Baniar 
Zlatá Janského plaketa
      Vladimír Babjak 
      Bc. Jana Bolfíková  
      Stanislav Mečiar 
      Ľubomír Talášek
      Zuzana Zbitáková 
Strieborná Janského plaketa
      Ivan Andrejčák 
      Ľubomír Blaho 
      Roman Kmeť 
      Slavomír Polerecký 
      Róbert Vrška 
      Peter Zapalač 
      Ing. Rudolf Podoba 
Bronzová Janského plaketa 
      Ján Juračka 
      Jozef Krivuš 
      MVDr. Oľga Lauková 
      Andrej Matkovič 
      Peter Meszároš 
      Ján Neubauer 
      Tomáš Šandor 

ĎAKUJEME.
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