Aktivity v časti projektu Krupina, Zvolen, V. Krtíš
Ing. Anna Tušimová – tútorka projektu
Cieľová skupina projektu pozostáva z mladých nezamestnaných do 29 rokov a najdlhšie
evidovaný UoZ je od mája 2016. Účastníci sú zameraní na rôzne typy či už podnikania alebo
prácu, ktorú by chceli vykonávať.
Viacerí už mali zamestnania, v ktorých nevydržali a odišli. Práca na zmeny, dochádzanie do
práce, nízka mzda, dohody, ktoré im nevyhovovali. Sezónne práce. Stavebné práce.
Účastníci majú komplexy z prístupu pracovníkov úradu práce, tlačia, hrozia ihneď vyradením
z evidencie, nedôverujú a prvá otázka, či ich nevyradia, keď nebudú v nami ponúkanom projekte.
Hlavným problémom je , že úrady práce od septembra spustili niekoľko programov pre mladých
do 29 rokov. Na začiatku septembra nám všetky úrady práce poskytli informácie pozvali našu
cieľovú skupinu, odprezentovali sme projekt a účastníci podpísali dohody o účasti v našom
projekte.
Zoznam s informáciou o vstupe do projektu sme odovzdali na úrady práce a požiadali
o potvrdenie od kedy sú nezamestnaní.
Vzápätí po informácií z ústredia z Bratislavy o projektoch pre mladých , pozvali tých istých
a pod hrozbou z vyradenia musia vstupovať do ich projektov.
Táto situácia nastala pochopiteľne na všetkých úradoch práce.
My musíme nanovo vyhľadávať nových účastníkov , čo nám spomalilo naše naplánované
aktivity. Prehodnotili sme túto situáciu a pracujeme s účastníkmi jednotlivo alebo v menších
skupinkách. Úroveň jednotlivých účastníkov je veľmi rozdielna a vyžaduje si osobitný prístup.
Napríklad vyučené cukrárky, automechanici, absolventi SOU.
Hľadáme spolu chýbajúce služby v regióne. Poslúžil nám na to aj dotazník , ktorý sme nechali
povypĺňať a s prekvapením sme skonštatovali, že mladí o možnostiach vytvoriť služby málo
vedia .
Na základe zistených skutočností navrhujeme do akých aktivít sa môžu pustiť a načo zamerať
svoj podnikateľský plán. Zaujímavé je prírodné prostredie , ktoré je priam predurčené na
budovanie služieb pre návštevníkov Hontu a Novohradu. Drobné podnikanie preto pomôže
prilákať turistov. Turistika, cykloturistika, regionálne špeciality, predaj z dvora, čajovňa, areál
pre deti so zvieratami a rôznymi aktivitami, pestovanie bylín priamo v záhrade čajovne,
pestovanie hrozna, drobného ovocia, spojené s ochutnávkami pre turistov aj blízkych kúpeľov
Dudince. sprevádzkovať sprievodcovské -informačné služby vtedy, keď prídu turisti nie vtedy,
keď je pracovná doba v informačnej kancelárii alebo v múzeu.
Na základe týchto záujmov sme zostavili plán motivačnej exkurzie pre túto skupinu.
Pukanec - Návšteva OU - stretnutie so starostom, prezentácia a ukážka drobných služieb
živnostníkov pôsobiacich v obci. Návšteva Domu záhradkárov vrátane ukážky záhrady.
Realizácia projektu pri ZŠ, pestovanie ovocia a dodávanie do školskej jedálne , cestovný ruch,
zastávka pri značke /dlaždici/ Magna Via a mape chodník Terra banensium / celoslovenské
pôsobenie, návšteva najväčšej pivnici / Ing. Rozemberger/ pestovanie regionálnych odrodových
druhov hrozna, spracovanie vín a ochutnávky pre turistov.
Múzeum Lišov - Lišovské Múzeum pozostáva z troch častí, tradičný dom z roku 1916, keltské
obydlie a galéria masiek, obchodík s darčekovými predmetmi...
Olej Hont, s.r.o. Súdovce - malý, regionálny výrobca za studena lisovaných rastlinných olejov
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