
REALIZUJEME PROJEKT „PODPORA SOCIÁLNEJ INKLÚZIE V PODPOĽANÍ
Riešenie sociálnej inklúzie je oblasť, ktorou sa OZ Podpoľanie zaoberá od svojho vzniku a je súčasťou realizácie rozvojovej stratégie územia „4P- Program pre 
príťažlivé Podpoľanie“ . V tomto roku realizujeme už tretí projekt na podporu sociálnej inklúzie znevýhodnených občanov pod názvom „Podpora sociálnej 
inklúzie v Podpoľaní“ , ktorý je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu vo výške 86 187 €, OZ Podpoľanie prispieva 5%-ami z projektu a to 4 537 €.
Aktivity projektu úzko nadväzujú na predchádzajúcu činnosť s hlavným zameraním na: komunitnú prácu v našich 17 obciach, činnosť centra zamestnanosti, 
mapovanie potrieb rómskej komunity a aktivizačnú činnosť v obciach prostredníctvom minigrantového programu. Projekt sa realizuje od 1.2.2010 do 
30.11.2011. 

Komunitná práca v obciach
Komunitná práca, ktorú vykonávajú dve komunitné konzultantky, sa v 
tomto čase sústreďuje na aktualizáciu komunitných plánov v obciach. 
Možno sa vám zdá, že tých plánov máme už akosi priveľa, ale práve 
obecné komunitné plánovanie je veľmi osožný nástroj pre stretávanie 
sa aktívnych ľudí na obciach a na spoločné diskusie o potrebách, o 
návrhoch aktivít, ktoré by smerovali k zlepšeniu života v obciach. Práve 
na stretnutiach komunitného plánovania vzniklo množstvo zaujímavých 
nápadov, ktoré život v obci spríjemnili alebo napomohli k vzniku 
formálnych alebo neformálnych združení. Tiež je potrebné spomenúť, 
že existencia komunitných plánov je pre obce potrebná pri získavaní 
európskych finančných zdrojov a preto je osožné pre obec komunitný 
plán spracovať, realizovať jeho naplánované aktivity a tiež informovať 
tých, ktorí sa na jeho tvorbe podieľali o tom, ako sa plánované úlohy 
darí plniť. V tomto čase sa pracovné stretnutia uskutočnili v obciach 
Očová, Z.Slatina, Hriňová, Detvianska Huta, Korytárky, kde sa aktívne 
diskutovalo, čo v obciach zlepšiť. Do konca roka 2010 budú aktualizované 
plány vo všetkých 17 obciach Podpoľania.

V rámci komunitnej práce organizujeme stretnutia na výmenu 
skúseností a príkladov dobrej praxe. Už sa uskutočnili dve stretnutia v 
obci Očová a Detva. V Očovej sa stretli zástupcovia zariadení sociálnych 
služieb v Podpoľaní a diskutovali o problémoch platnej legislatívy v 

sociálnych službách. V Detve sa uskutočnilo stretnutie OZ Podpoľanie 
s lídrami rómskej komunity a diskutovalo sa o potrebách a spôsoboch 
ich riešenia. Na základe stretnutia sa zlepšila informovanosť účastníkov 
o aktivitách zúčastnených a možnostiach spolupráce. Do konca roka 
plánujeme zorganizovať pracovnú cestu do zaujímavých sociálnych 
zariadení pre aktívnych ľudí v obciach, ktorí sa zapájajú do riešenia 
sociálnej problematiky a môžu načerpať nové skúsenosti a motiváciu.

Po dobrej skúsenosti z predchádzajúceho projektu plánujeme 
začiatkom roka 2011  začať proces realizácie malých projektov. OZ 
Podpoľanie získalo finančné prostriedky a prerozdelí prostredníctvom 
výzvy a predložených projektových zámerov sumu 5 975 €. Cieľom 
bude podporiť organizácie z Podpoľania, ktoré sa aktívne zapájajú 
do aktivizácie sociálne znevýhodnených skupín, čo v praxi  znamená, 
že sociálne znevýhodnené skupiny  sa priamo zapoja do prípravy 
projektov a následne budú spoluorganizátormi plánovaného podujatia. 
Pripravované aktivity by mali byť zahrnuté v Komunitnom pláne 
príslušnej obce. 

  Stretnutie zástupcov sociálnych zariadení v Očovej

  Stretnutie s rómskymi lídrami v Detve



Centrum zamestnanosti
Činnosť Centra zamestnanosti  Podpoľanie vykonáva od roku 2007. 
Hlavným zameraním centra je poskytovanie služieb nezamestnaným 
občanom a to bez  rozdielu - ženy, muži, rómovia, zdravotne 
postihnutí, ženy po MD, znevýhodnené skupiny nezamestnaných, 
občania v nepriaznivej životnej situácii ohrození sociálnym 
vylúčením. Klienti Centra zamestnanosti absolvujú skupinové a 
následne individuálne poradenstvo, kde si obnovujú, prípadne 
získavajú nové zručnosti  potrebné pri získavaní práce.  Na základe 
osobného profilu klienta, poradkyne pomáhajú s vyhľadávaním 
práce, oslovujú zamestnávateľov,  pripravia nezamestnaných na 
osobný pohovor u zamestnávateľa. V rámci prebiehajúceho projektu 
od februára 2010 sa poradkyne stretli spolu s 32 nezamestnanými 
v obci Očová, Dúbravy a v meste Detva.  Osem z nich sa podarilo 
zamestnať.  S ostatnými, aj po ukončení skupinových stretnutí 
zostávajú v kontakte. Osobne,  telefonicky, príp. elektoronickou 

poštou ich informujú o voľných pracovných miestach, konzultujú o 
aktuálnych potrebách.  

Od septembra vytvoríme pre veľký záujem ešte štvrtú skupinu 
v Detve, v nasledujúcich  mesiacoch, podľa záujmu v ostatných  
obciach Podpoľania. 
Záujemcovia o služby Centra zamestnanosti môžu kontaktovať naše 
poradkyne osobne, telefonicky, príp. mailom  a získať tak potrebné 
informácie.

  Práca s klientmi Centra zamestnanosti v Očovej
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