Zdravotná osveta a poradenstvo v prostredí sociálne vylúčených skupín
Cieľom zdravotnej osvety a poradenstva v prostredí sociálne vylúčených skupín


je podpora iniciatív obyvateľov vylúčených lokalít v oblasti zdravého a čistého životného
prostredia,



realizácia zdravotnej osvety pre všetky vekové kategórie obyvateľov;



iniciovanie a realizácia voľnočasových aktivít mládeže v oblasti zdravého životného štýlu,
pomoc pri zlepšovaní prístupu obyvateľov k zdravotnej starostlivosti,



posilnenie zodpovednosti jednotlivých jej členov za svoje zdravie,



vzdelávanie a osveta v oblasti plánovaného rodičovstva a ochrany sexuálneho
reprodukčného zdravia a pod.
Občianske hliadky v meste Hanušovce nad Topľou

Globálnym cieľom je využitie nástroja Rómskej občianskej hliadky (ďalej len „ROH“)
v obciach na posilnenie miestneho aktivizmu, na podporu komunitného rozvoja, na zníženie
páchania protispoločenských konaní, na udržiavaní verejného poriadku a štandardnej kvality
životného prostredia v lokalitách, v ktorých žijú obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít.
Čiastkové ciele:
1) zníženie páchania sociálno-patologických javov nielen v rizikových skupinách,
2) zvyšovanie úrovne ochrany verejného poriadku a bezpečnosti v obci,
3) skvalitňovanie sociálneho dialógu medzi rómskym a nerómskym obyvateľstvom obce,
4) zlepšenie komunikácie a spolupráce medzi Policajným zborom SR, obecnou políciou,
samosprávou, štátnou správou, miestnym zdravotným strediskom, pomáhajúcimi
profesiami (ako sú komunitní pracovníci, terénni sociálni pracovníci, asistenti učiteľa,
komunitní pracovníci v oblasti zdravotnej výchovy) a obyvateľmi marginalizovaných
rómskych komunít (ďalej len „MRK“),
5) posilnenie primárnej a sekundárnej prevencie v oblasti páchania protispoločenskej
a protiprávnej (nielen trestnej) činnosti,
6) sprevádzanie detí do školy, spolupráca s rodičmi žiakov a zamestnancov školy pri riešení
konkrétnych prípadov porušovania disciplíny v škole (napríklad záškoláctvo,
porušovanie školského poriadku a pod.),
7) poskytnutie asistencie rôznym inštitúciám v danej lokalite pri výkone ich činnosti priamo
v komunite, ako napr. plynárenské, elektrárenské a vodárenské spoločnosti, Slovenská
pošta, Policajný zbor SR, Záchranná zdravotná služba, Hasičský a záchranný zbor SR,
pracovníci samosprávy a štátnej správy a pod.

Cesta k pracovnej inklúzii znevýhodnených osôb v meste Hanušovce nad Topľou
Cieľom je podpora tvorby nových pracovných miest vrátane projektov podpory samozamestnania a
inovatívnych

prístupov

pre

znevýhodnených

uchádzačov

o

zamestnanie

a príslušníkov marginalizovaných skupín. Hlavným cieľom je samostatné riešenie problematiky
rovnosti príležitostí pri práci s cieľovými skupinami, ktoré sú ohrozené sociálnou exklúziou a
vytváranie príležitosti na ich zapojenie do pracovného procesu tvorbou nových pracovných miest,
ako aj preškoľovaním pre výkon pracovnej pozície. Realizácia projektu umožní pre všetkých
obyvateľov mesta zvýšenie kvality života vďaka zlepšenej starostlivosti o verejné priestranstvo a
mestské objekty.
Čiastkové ciele:


Zvýšenie miery zamestnanosti v meste Hanušovce nad Topľou vytvorením nových
pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a pre príslušníkov MRK.



Príprava zamestnancov v projekte na uzavretie dlhodobého pracovného vzťahu.



Zvýšenie zručností a osobnostných predpokladov Rómov pre ďalšiu prax.



Aktivizácia MRK pri riešení vlastných problémov, ich sociálnu inklúziu a zlepšovanie
životných podmienok Rómov.



Udržiavanie čistoty a údržby verejných priestranstiev a verejnej zelene, drobných
stavebných prác, sanačných a čistiacich prác priestorov mestských budov ako aj iné práce
súvisiace so zimnou údržbou chodníkov, ciest a verejných priestranstiev.

