Mesto Hanušovce nad Topľou
realizuje projekt

"Zdravotná osveta a poradenstvo v prostredí sociálne vylúčených skupín"
KÓD ITMS: 27120130668
Mesto Hanušovce nad Topľou dňa 2.10.2014 začalo realizovať projekt s názvom "Zdravotná osveta a
poradenstvo v prostredí sociálne vylúčených skupín" v rámci prioritnej osi 2.Podpora sociálnej inklúzie a
vďaka podpore Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Schválený rozpočet projektu je
42.545,50 €, z toho nenávratný finančný príspevok je vo výške 95% t.j. vo výške 40.418,23 €. Projekt je
podporený Európskym sociálnym fondom. Projekt je financovaný prostredníctvom Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR. Implementáciu projektu zabezpečuje Implementačná agentúra pre OP
Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Mesto sa bude podieľať na financovaní 5% z vlastných zdrojov.
Prostredníctvom projektu sa financujú výdavky na mzdy pracovníkov, materiálové zabezpečenie projektu,
služby a náklady spojené s realizáciou projektu. Hlavné aktivity projektu a senzibilizačné aktivity sú zamerané
na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev.
Podporné aktivity projektu sú zabezpečené riadením projektu a zabezpečením publicity projektu.
Cieľom projektu je zriadenie a zaškolenie asistentov zdravotnej osvety v rómskych komunitách. Projekt
umožnil vytvoriť 4 pracovné miesta na pozíciu asistent zdravotnej osvetovej práce a 1 pracovné miesto na
pozíciu koordinátora asistentov zdravotnej osvetovej práce, ktoré boli obsadené znevýhodnenými uchádzačmi o
zamestnanie. Náplňou ich práce je šírenie zdravotnej osvety v cieľovej skupine, komunikácia s lekármi,
zdravotníkmi, zdravotnými sestrami, podporovanie cieľovej skupiny k zdravotnej starostlivosti, informovanie o
prevencii a implementovanie zdravotnej osvety do prostredia sociálne vylúčených skupín. Výkon asistentov
riadi ich koordinátor, ktorý sa taktiež podieľa na šírenie zdravotnej osvety. Cieľovými skupinami projektu sú
sociálne vylúčené osoby so zreteľom na príslušníkov MRK. Riadenie projektu je zabezpečené manažérmi
projektu.
Aktivity projektu prebiehajú v prostredí sociálne vylúčených skupín. Priestory projektu sú označené
logom Implementačnej agentúry pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Európskym
sociálnym fondom a logom Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
Projekt je prvotne zameraný na riešenie problémov rómskej komunity. Aktivity projektu napĺňajú cieľ
horizontálnej priority zvyšovaním zamestnanosti a zlepšovaním životných podmienok Rómov. Projekt umožní
aktivizáciu MRK pri riešení vlastných problémov a ich sociálnu inklúziu. Mesto sa nachádza v Atlase rómskych
komunít a má spracovanú a schválenú Lokálnu stratégiu komplexného prístupu k MRK. Projekt prispieva k
plneniu nasledovného špecifického a čiastkového cieľa horizontálnej priority rovnosť príležitosti (HPRP)
zvýšením miery uplatnenia dlhodobo nezamestnaných na pracovnom trhu a zvýšením kvalifikácie ľudí s nízkym
vzdelaním.
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie mechanizmov antidiskriminácie vo vzťahu k znevýhodneným
skupinám a začleniť ich do spoločnosti formou zdravotnej osvety.
Plánované ukončenie realizácie aktivít projektu je stanovené na október 2015.

Vypracovala: Mgr. Kristína Juričková

Aktivita je realizovaná v rámci projektu „Zdravotná osveta a poradenstvo v prostredí sociálne vylúčených skupín“,
ITMS kód: 27120130668, číslo výzvy OP ZaSI-FSR-2012/2.1/02 vďaka podpore
z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP „Zamestnanosť a sociálna inklúzia“

