Človek v ohrození
Podpora mladých a sociálne vylúčených Rómov na trhu práce

V rámci projektu Podpora mladých a sociálne vylúčených Rómov na trhu práce sme v organizácii Človek
v ohrození, n.o. pomáhali 29 nezamestnaným mladým ľuďom z vylúčených rómskych lokalít Sveržov,
Lenártov, Lukov, Kojatice, Petrovany a Spišské Podhradie a okolie. Projekt bol určený pre mladých ľudí do
29 rokov tzv. NEET (NEET – not in education, employment nor training teda tí, ktorí nie sú zamestnaní,
nepokračujú v procese vzdelávania, ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave).
29 mladým ľuďom organizácia Človek v ohrození, n.o. prostredníctvom svojich 3 pracovných poradcov a 3
mentorov aktívne poskytovala po dobu 5 mesiacov (Máj – September 2018) poradenstvo a podporu
v procese hľadania práce a prípravy na pracovný pohovor. V rámci projektu sme využívali funkčné nástroje
pracovného a kariérneho poradenstva s cieľom lepšieho uplatnenia klientov na trhu práce s komplexným
prístupom pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.
Neaktívnych mladých ľudí sme motivovali k registrácii na Úrade práce a k aktívnemu vyhľadávaniu
pracovných príležitostí prípadne dokončeniu štúdia či rekvalifikácii. Pomáhali sme im pri získavaní
zručností potrebných pre výkon práce ale aj pri zlepšovaní komunikácie s úradmi či zamestnávateľmi.
Viedli sme mladých ľudí k samostatnosti, učili ich pracovným návykom a hygienickým štandardom na
pracovisku. Klientom sme pomáhali aj pri oddlžovaní či plánovaní rodinného rozpočtu. Všetky naše aktivity
viedli k lepšiemu uplatneniu klientov na trhu práce, zvyšovaniu kvality života jednotlivcov ako aj celej
komunity. Práve komplexný holistický prístup zameraný na riešenie viacerých problematických oblastí
súbežne sa javí ako funkčný nástroj uplatnenia mladých ľudí z vylúčených rómskych komunít na trh práce.
2 účastníci projektu sú zamestnaní, 2 študujú na strednej škole, 3 klienti získali prísľubovú zmluvu na prácu
od novembra, 6 sa zaevidovali na Úrade práce, 14 absolvovali pracovný pohovor, boli prijatí na štúdium
na strednej škole alebo sa zaregistrovali v pracovnej agentúre.
Okrem kariérneho a pracovného poradenstva budeme s klientmi naďalej pracovať na oddlžovaní,
finančnej gramotnosti ako aj zvyšovaní si úrovne bývania. Budeme ich podporovať a motivovať pri ich
osobnom i profesionálnom raste a budeme sa tešiť z ich ďalších úspechov.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
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