Partnerstvo sociálnej inklúzie okresu Brezno
LIST AKTIVITY PRE REALIZÁCIU AKTIVÍT V KOMUNITÁCH
Projekt: Podpora sociálnej inklúzie v okrese Brezno
Ciele projektu:
 Skvalitnenie riešenia problematiky sociálnej vylúčenosti v okrese
 Zvýšenie miery poznania sa, akceptácie a tolerancie rôznych skupín sociálne
a ekonomicky vylúčených občanov
 Zvýšenie informovanosti a záujmu cieľových skupín o preventívne programy a služby
 Zlepšenie pripravenosti ľudských zdrojov pri poskytovaní služieb v oblasti sociálnej
inklúzie
 Zvýšenie kvality a aktivizácia miestnych komunitných zdrojov pri riešení sociálnej
inklúzie
Realizátor projektu: Partnerstvo sociálnej inklúzie okresu Brezno
Sídlo: Nálepkova 7, 977 01 Brezno, kancelária: Školská 5, 977 01 Brezno,
E-mail: psibrezno@gmail.com
Webová stránka: www.psibrezno.webnode.sk,
Kontakty:
PhDr. Igor Pašmík 0948 043 904 – koordinátor projektu
Ing. Helena Adamcová 0918 311 294 – ekonómka projektu
Monika Benková 0907 180 306 – garantka aktivity Mobilizácia komunitných zdrojov.
Názov aktivity: Mobilizácia komunitných zdrojov
Cieľ aktivity:
Zvýšenie kapacít a aktivizácia miestnych komunitných zdrojov pri riešení sociálnej inklúzie.
Napĺňanie aktivít komunitných plánov.
Podporované témy na realizáciu aktivít v komunitách:
 rozvoj spolupráce a sieťovanie inštitúcií, organizácií, dobrovoľníkov, lídrov
a zamestnávateľov na obecnej (aj medziobecnej úrovni) úrovni za účelom podpory
zamestnanosti a sociálnej inklúzie (spoločne organizované vzdelávacie, motivačné,
poradenské aktivity, monitorovanie plnenia navrhnutých opatrení sociálnej inklúzie
a zamestnanosti v strategických dokumentoch na miestnej úrovni, získavanie dobrej
praxe s realizáciou programov zamestnanosti, sociálnej inklúzie, sociálnych služieb
pre cieľové skupiny poskytovaných na miestnej úrovni, tvorba a plánovanie vlastných
programov v uvedených oblastiach a i.)
 mobilizáciu miestnych ľudských, materiálnych a finančných zdrojov pre podporu
komunitného rozvoja, zvýšenia akceptácie cieľových skupín a priorizovania otázok
sociálnej inklúzie (prezentačné a informačné aktivity cieľovej skupiny, advokačné
aktivity, fundraisingové a vzdelávacie aktivity na získavanie zdrojov na aktivity
komunitných
plánov
a strategických
dokumentov,
aktivizáciu
a inklúziu
najmarginalizovanejších skupín a i.

LIST AKTIVITY
Názov aktivity

Motivačno-vzdelávací víkendový seminár

Názov: OZ Vrchár
Sídlo: Trosky 53, Michalová
Žiadajúca organizácia

Požadovaná suma
na realizáciu aktivity
Hlavný cieľ aktivity

Cieľové skupiny/počet

IČO: 37823078

DIČ: 2021569682

Kontaktná osoba: Peter Kodyš
Telefonický kontakt: 048 6189 352
E-mail: ozvrchar@gmail.com

Banka: Tatrabanka
Číslo účtu: 2622481928/1100

988,08 Eur

Celkový rozpočet
na aktivitu

987,75 Eur

Zdokonaliť sa v konverzácii z nemeckého a pripraviť sa pre lepšie pracovné
uplatnenie v službách v cestovnom ruchu.
Obyvatelia separovaných a segregovaných rómskych komunít

2

Zdravotne postihnutí

1

Seniori, najmä osamelo žijúci dôchodcovia
Deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia
Dlhodobo nezamestnaní

4

Popis zapojenia cieľových skupín do aktivity
-

spolupráca pri organizačnom zabezpečení seminára
účasť na seminári
spracovanie informácie o seminári do miestnych a regionálnych tlačených médií

Účastníci víkendového seminára sú vo veku od 19 do 50 rokov z Horehronských obcí Telgárt, Heľpa a Závadka nad
Hronom s ukončeným stredoškolským vzdelaním, alebo sú externými študentmi strednej školy (získanie maturity).

Realizačné kroky aktivity a ich stručný popis
Popis aktivity/čo chcete robiť:
Skupina 7 nemčinárov – začiatočníkov z regiónu Horehronie chce pokračovať a zdokonaliť sa v nemeckom jazyku a to
formou víkendového motivačno-vzdelávacieho seminára, ktorý je okrem nemeckého jazyka obohatený o témy spoločenský
protokol, cestovný ruch a ubytovacie služby na vidieku, ktoré nám pomôžu lepšie sa pripraviť na získanie práce v regióne
alebo blízkom okolí v perspektívnej pracovnej oblasti - cestovný ruch Podľa tohto zámeru sme si pre seminár vybrali
lokalitu Vydrovská dolina v Čiernom Balogu v časti regiónu, ktorá je vyhľadávanou a atraktívnou destináciou , s rôznorodou
úrovňou poskytovaných služieb, aby sme si dokázali urobiť komplexný obraz o možnostiach uplatnenia sa v oblasti
cestovného ruchu (poskytovanie ubytovacích služieb, realizácia animačných programov, predaj suvenírov a pod.)
Odôvodnenie aktivity/prečo to chcete robiť:
Jazykové zručnosti u uchádzačov o zamestnanie sú základnou podmienkou pri získaní zamestnania nielen v službách
v cestovnom ruchu. Región Horehronie je regiónom s dlhodobo vysokou mierou nezamestnanosti a potenciálom pre rozvoj
cestovného ruchu a teda aj získania práce napr. v sezónnom období. Účastníci víkendového seminára sú dlhodobo

nezamestnaní a v minulosti absolvovali nemecký jazyk v rámci štúdia alebo absolvovali základné kurzy. Pokračovanie
v získavaní a udržiavaní jazykových zručností je pre nich dôležité, pretože nemajú príležitosť v cudzom jazyku pravidelne
komunikovať a byť pripravený na zvládnutie požadovaných úloh alebo uspieť vo výberových konaniach. Požiadavky na
pracovníkov v službách v cestovnom ruchu požadujú aj komunikatívnosť, empatiu, flexibilitu a pod. Preto je potrebné, aby
si obnovili alebo získali zručnosti v základných pravidlách spoločenského protokolu a informácie o trendoch a službách
v cestovnom ruchu. Účastníci seminára pripravujú a zabezpečujú seminár organizačne sami, čím získajú priamu skúsenosť
s organizáciou podujatí podobných tým, ktoré sú často súčasťou ponúk zariadení poskytujúcich služby v cestovnom ruchu.
.
Kroky aktivity vrátane časového harmonogramu/ako a kedy to chcete robiť:
Časový harmonogram seminára :
Víkendový seminár sa bude konať 2. - 4.decembra 2011 vo Vydrovskej doline
Piatok 2.12.2011:
18:00- 19:00 h, príchod, ubytovanie a spoločná večera
- 19:00 – 21:00 h, rozdelenie úloh, príprava na seminár z nemeckého jazyka
Sobota 3.12.2011:
- 7:30 – 8:30 h raňajky
- 9:00 – 12:00 h seminár z nemeckého jazyka
- 12:00 – 15:00 h obed a prehliadka Lesníckeho skanzenu
- 15:00 – 17:00 h seminár z nemeckého jazyka
- 17:00 – 18:00 h večera
- 18:00 – 21:00 h seminár Cestovný ruch a ubytovacie služby na vidieku
Nedeľa 4.12.2011:
- 8:00 - 9:00 h raňajky
- 9:00 – 12:00 h seminár z nemeckého jazyka
- 12:00 – 13:00 h obed
- 13:00 – 14:00 h zhrnutie seminára z nemeckého jazyka, konzultácie s lektorkou
- 14:00 – 17:00 h spoločenský protokol
- 17:00 – 18:00 h zhrnutie seminára
Výstupy aktivity/čo ste realizáciou dosiahli:
Zrealizovali sme víkendový seminár zameraný na intenzívnu výučbu nemeckého jazyka, s doplnkovými témami –
spoločenský protokol a cestovný ruch na vidieku.
Zdokonalili sme sa v konverzácii z nemeckého jazyka. Získali sme väčší prehľad v oblasti cestovného ruchu, motiváciu
k ďalšiemu štúdiu, osobnému rozvoju a získaniu práce v službách v cestovnom ruchu.
Miesto realizácie:
Čierny Balog – lokalita Vydrovská dolina
Materiálne a technické zabezpečenie aktivity/čo potrebujete k realizácii aktivity

988,08 Eur

Ubytovanie /piatok - nedeľa/ pre 7 účastníkov a J. Babeľovú (lektorka NJ a organizačného zabezpečenia)
15 Eur/osoba a noc; 8 osôb x 15,00 x 2 noci = 240 Eur
Strava /piatok – nedeľa/ pre 7 účastníkov a J. Babeľovú (lektorka NJ a organizačného zabezpečenia)
21,40 Eur/osoba x 8 osôb = 171,20
Vysvetlenie:
Piatok od 16:00 – 24 00 h stravné /večera/ v kategórii od 5-12 h: 3,80 Eur/osoba

Sobota od 00:00 – do 24:00h stravné /raňajky, obed, večera/ v kategórii nad 18h: 8,80 Eur/osoba
Nedeľa od 00:00 -19:00 h stravné /raňajky, obed/ v kategórii nad 18 h: 8,80 Eur/ osoba
Lektorné nemecký jazyk /vrátane prípravy/ a organizačné zabezpečenie počas seminára , Jana Babeľová
Nemecký jazyk /vrátane prípravy/ 10 Eur/hod x 18 h = 180 Eur
Organizačné zabezpečenie počas seminára: 8 Eur x 10 h = 80 Eur
Doprava
0,84 Eur/km x 232 km = 194,88 Eur
Trasa Telgárt – Čierny Balog a späť – 2. 12. 2011 a 4.11.2011
Lektorné spoločenský protokol, Mária Šajgalíková
10 Eur/hod x 3 h = 30 Eur
Lektorné cestovný ruch a ubytovacie služby na vidieku, Milan Gonda - Slovenský Hucul klub
10 Eur/hod x 3 h = 30 Eur
Materiál na seminár
30,00 Eur (zápisník, kopírovanie materiálov, fixy a pod.) spolu pre 7 osôb
Mentoring pri realizácii aktivity , OZ Vrchár – Michalová
8 Eur/hod x 4 h = 32 Eur

Nadväznosť na strategický dokument, komunitný plán
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Horehron na roky 2008 – 2013
Názov dokumentu
s výhľadom do roku 2015
Priorita

Opatrenie

Všeobecný cieľ 4 – Ďalší rozvoj obce prostredníctvom aplikovania vzdelanostnej
ekonomiky v záujme zvýšenia efektívnosti podnikania a konkurencieschopnosti na trhu
práce
Špecifický cieľ č. 4.1 – Zvyšovanie vzdelanosti, vedomostí a zručností pre rozvoj miestnej
výroby a služieb v obci prostredníctvom celoživotného vzdelávania
Podpora celoživotného vzdelávania
Organizovanie rekvalifikačných kurzov, kurzov cudzích jazykov, práce s PC, podpor
miestneho a regionálneho školstva

Vyhodnotenie aktivity, predpokladané výsledky
Kvantitatívne

Kvalitatívne

1 zrealizovaný motivačno – vzdelávací víkendový seminár
Zrealizovaný seminár z nemeckého jazyka
Zrealizovaný seminár cestovného ruchu
Zrealizovaný spoločenský protokol
Prehĺbenie jazykových znalostí z nemeckého jazyka
Zvýšenie motivácie pre ďalšie samoštúdium nielen cudzieho jazyka
Zvýšená motivácia pre hľadanie si práce aj v oblasti cestovného
ruchu
Nové priateľstvá a kontakty medzi účastníkmi
Zlepšenie spolupráce, informovanosti a vzájomnej podpory medzi
účastníkmi

Názov:
Partneri a spolupracujúce
organizácie /
garantujúca organizácia /
organizácia
zabezpečujúca mentoring
Doba trvania realizácie
aktivity

Sídlo:
Kontaktná osoba:
Telefón:
Začiatok aktivity
30.11.2011

E-mail:
Ukončenie aktivity
04.12.2011

Samovzdelávanie, individuálne štúdium účastníkov, zapojenie do vzdelávacích projektov
Pokračovanie aktivít a ich v okrese Brezno, individuálne stretnutia a komunikácia účastníkov medzi sebou,
s lektorkou NJ, Slovenským hucul klubom, OZ Vydra v Čiernom Balogu a i., spolupráca
udržateľnosť
a vzájomná podpora účastníkov pri získavaní zamestnania v regióne a vzájomná
informovanosť.
Dátum predloženia listu aktivity: 25. 11. 2011
Miesto prijatia:
Pečiatka:
Dátum prijatia:
Pečiatka:
Meno zodpovednej osoby: Peter Kodyš
Podpis zodpovednej osoby:
Podpis zástupcu PSI:

Rozpočet
Názov aktivity: Motivačno-vzdelávací víkendový seminár

Názov položky

Položky rozpočtu

Počet
jednotiek

Jednotková
cena v Eur

Náklady
spolu v Eur

Požadované zdroje z aktivity
Mobilizácia komunitných
zdrojov /maximálne 1000 Eur

Ubytovanie

8 osôb

30,00

240,00

240,00

Strava

8 osôb

21,40

171,20

171,20

18 hodín

10,00

180,00

180,00

10 hodín

8,00

80,00

80,00

3 hodiny

10,00

30,00

30,00

3 hodiny

10,00

30,00

30,00

seminár
(7 osôb)

30,00

30,00

30,00

Mentoring

4 hodiny

8 ,00

32,00

32,00

Doprava

232 km

0,84

194,88

194,88

Lektorné na nemecký
jazyk
Organizačné
zabezpečenie počas
seminára
Lektorné spoločenský
protokol
Lektorné cestovný
ruch a ubytovacie
služby
Materiál na seminár

Spolu Eur

988,08 Eur

988,08 Eur

