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Úvodník

Nové publikácie

Brožúra k Cene pre občiansku spoločnosť

Aktuality EHSV

Prvé miesto v súťaži o Cenu EHSV pre občiansku spoločnosť za rok 2017 získal projekt Discovering hands z Nemecka
Ďalšie ceny boli udelené iniciatívam z Grécka, Belgicka, Talianska a Španielska

Nemecký projekt Discovering hands, v rámci ktorého sa nevidiace a slabozraké ženy školia vo využívaní svojho výnimočného hmatu na včasné zistenie rakoviny prsníka, získal ocenenie vo výške 14 000 EUR. Štyri ďalšie iniciatívy z Grécka, Belgicka, Talianska a Španielska získali po 9 000 EUR.

Päť ocenených projektov poukazuje na činnosť MVO v celej Európe, ktorej cieľom je pomôcť niektorým najzraniteľnejším a najviac znevýhodneným skupinám v spoločnosti vstúpiť na trh práce. Každý z nich je dôkazom toho, že miestne organizácie zohrávajú zásadnú úlohu pri zabezpečovaní väčšej inkluzívnosti trhu práce, ako aj pri nabádaní ľudí rôzneho veku a pôvodu, aby sa zamestnali alebo začali podnikať.

„Je pre mňa veľkým potešením a cťou odovzdať toto ocenenie víťazom. Chcel by som využiť túto príležitosť, aby som im zablahoželal a zároveň vzdal zaslúženú poctu všetkým jednotlivcom a organizáciám občianskej spoločnosti, ktorí sú svojou usilovnou prácou a odhodlaním pomáhať zlepšovať životy ľudí príkladom pre nás všetkých,“ vyhlásil predseda EHSV Georges Dassis.

Projekt REvive Greece pomáha utečencom, žiadateľom o azyl a migrantom integrovať sa v hostiteľských krajinách tým, že ich učí programovať a sprostredkováva im kontakty s mladými európskymi podnikateľmi. Projekt 
Laundry ID  vypracovaného v Inštitúte robotiky pre odkázané osoby (IRD)  je vytvárať pracovné miesta pre zdravotne postihnuté osoby v práčovniach, ktoré sú technicky upravené a prispôsobené ich potrebám.

Uvedení piati víťazi boli vybraní z vyše 100 projektov. Vysoký počet prihlášok do súťaže o Cenu pre občiansku spoločnosť za rok 2017 svedčí o tom, že nezamestnanosť je v Európe stále skutočným problémom – bez práce je každý desiaty človek, pričom každý štvrtý je ohrozený chudobou alebo sociálnym vylúčením. (sg)

 

Cena EHSV pre občiansku spoločnosť – fakty a čísla
Cenou pre občiansku spoločnosť, ktorá sa udeľuje od roku 2006, sa oceňujú výnimočné iniciatívy občianskej spoločnosti. Táto súťaž sa každý rok zameriava na inú oblasť činnosti EHSV a prihlásiť sa do nej môžu všetky organizácie občianskej spoločnosti, ktoré sú oficiálne zaregistrované v Európskej únii, ako aj jednotlivci.

Deviaty ročník Ceny pre občiansku spoločnosť (2017) bol zameraný na inovatívne projekty, ktoré podporujú kvalitné zamestnanie a podnikanie, bojujú proti vylúčeniu v oblasti zamestnania a za odstránenie prekážok na trhu práce pre ľudí v núdzi, ako sú napríklad mladí ľudia, osoby s migrantským pôvodom, dlhodobo nezamestnaní, ženy izolované od trhu práce, osoby so zdravotným postihnutím a ľudia žijúci v chudobe.

V roku 2017 EHSV dostal 111 prihlášok z 25 členských štátov. Piatich víťazov vybrala desaťčlenná porota, ktorú tvorili: predseda EHSV, dvaja podpredsedovia výboru, predsedovia skupín Zamestnávatelia, Pracovníci a Iné záujmy, traja členovia EHSV (jeden z každej skupiny) a jeden externý expert. Týchto päť víťazných projektov bolo vyhlásených na slávnostnom udeľovaní cien 

V predchádzajúcich rokoch cenu získali iniciatívy, ktoré zlepšujú život utečencov a migrantov, bojujú proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, podporujú rómske komunity, podporujú udržateľný spôsob života a ekologické pracovné miesta, podnecujú nadväzovanie kontaktov, vzdelávanie a organizovanie kampaní a obhajujú záujmy mladých ľudí.

Viac informácií o Cene pre občiansku spoločnosť za rok 2017 nájdete online tu. Video o víťazných projektoch je dostupné tu. (sg/ac)

Cena EHSV pomôže otvoriť mnoho nových dverí, povedal zástupca víťazného projektu Discovering Hands
Riaditeľ spoločnosti, ktorá sa chystá vstúpiť na medzinárodnú scénu, Frank Hoffmann hovorí, že cenu využijú na vyškolenie nových lektorov.

EHSV info: Čo pre Vás a Vašu organizáciu znamená toto ocenenie?

Discovering Hands: Cieľom projektu Discovering Hands je zlepšiť kvalitu včasnej diagnostiky rakoviny prsníka s využitím veľmi prirodzenej metódy, pri ktorej premieňame postihnutie na život zachraňujúci dar, vďaka čomu sa nevidiacim poskytne úplne nová možnosť pracovného uplatnenia.

Ďalšou výzvou pre Discovering Hands je rozšíriť náš dobre vypracovaný model do ostatných európskych krajín a cena EHSV pomôže otvoriť mnoho nových dverí.
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Čo by ste poradili ostatným organizáciám v súvislosti s dosahovaním výsledkov v takýchto činnostiach a programoch?

Sociálny podnik by mal mať vždy jasne stanovené vlastné podnikateľské ciele a mal by ich dôsledne sledovať. Potom bude každé úsilie korunované úspechom.

Ako použijete tieto finančné prostriedky na poskytnutie ďalšej pomoci v spoločenstve?

Z finančných prostriedkov Ceny občianskej spoločnosti budeme podporovať rozvoj nových oblastí činnosti pre našich nevidiacich, ktorí vyšetrujú pohmatom, a to napríklad vyškolením lektorov samovyšetrovania prsníkov pohmatom.

 

REvive Greece: Teraz sme dôveryhodným subjektom na získanie podpory súkromného sektora a spustenie reťazovej reakcie
Vďaka prepojeniu dobročinnosti so službami, ktoré zodpovedajú potrebám IKT spoločností a dopytu na trhu po zručnostiach v oblasti IT, sa bude môcť REvive Greece rozšíriť a stať udržateľnou, vyhlásil generálny riaditeľ tejto mimovládnej organizácie Theodore Dimakarakos.

EHSV info: Mohli by ste nám povedať, čo pre Vás a Vašu organizáciu znamená toto ocenenie?

REvive Greece: Získanie tejto ceny je pre nás veľkou cťou a uznaním skutočnosti, že naša práca má priamy dosah na ľudí, ktorí potrebujú osobitnú podporu na to, aby mohli vstúpiť na trh práce. Očakávame, že rozsiahla medializácia spojená s týmto ocenením bude odrazovým mostíkom nielen na upútanie pozornosti potenciálnych príjemcov, ale aj na uľahčenie nadväzovania partnerstiev s ďalšími organizáciami v celej Európe, ktoré majú rovnakú víziu. Naša iniciatíva sa tým zviditeľnila aj v rámci súkromného sektora, čo by mohlo mať z hľadiska našej práce zásadný význam.

Čo by ste poradili iným organizáciám, aby dosiahli dobré výsledky v podobných aktivitách a programoch?

https://www.eesc.europa.eu/sk/file/05revive1jpg


Sme presvedčení o tom, že každá organizácia, ktorá chce získať istý sociálny vplyv, sa musí snažiť nájsť riešenie osožné pre všetky zainteresované strany. Dobročinnosť je základným prvkom solidarity v každej spoločnosti, no ak sa vám ju podarí skombinovať s riešením zodpovedajúcim potrebám kľúčových aktérov, ktorí vám môžu pomôcť dosiahnuť váš cieľ, celý projekt sa stane udržateľným a bude sa dať rozširovať. Konkrétne ide o to, že organizácie, ktorých cieľom je vyškoliť svojich príjemcov v oblasti IKT, musia úzko spolupracovať so súkromným sektorom (t. j. IKT spoločnosťami), pretože týchto zručností je nedostatok a je po nich veľký dopyt. Táto situácia je teda výhodná pre všetky zúčastnené strany.

Ako použijete tieto finančné prostriedky na ďalšiu pomoc spoločenstvu?

Máme v úmysle rozšíriť našu činnosť a zvýšiť počet študentov, čo nie je ľahká úloha. Potrebujeme väčšie vyučovacie priestory a ďalšie vybavenie. Najviac zo všetkého potrebujeme správnych ľudí, ktorí by nám pomohli vytvoriť systémy a postupy potrebné pri rozširovaní organizácie. Získané finančné prostriedky použijeme na uhradenie časti týchto nákladov, avšak oveľa viac nám pomôže samotné uznanie, pretože nám poskytne dôveryhodnosť, vďaka ktorej budeme môcť spolupracovať so súkromným sektorom a vyvolať reťazovú reakciu.

 

 

DUO for a JOB: Je najvyšší čas konať, aby si vďaka práci každý našiel svoje miesto v spoločnosti
„V európskych mestách sú stále obrovské rozdiely medzi ľuďmi s migračným pozadím a miestnym obyvateľstvom, pokiaľ ide o prístup na trh práce,“ povedala Emmanuelle Ghislain, koordinátorka komunikácie a získavania prostriedkov belgického združenia DUO for a JOB, a zároveň vyhlásila, že peniaze z ocenenia prispejú k otvoreniu novej pobočky v Paríži.

EHSV Info: Čo pre Vás a Vašu organizáciu znamená toto ocenenie?

https://www.eesc.europa.eu/sk/file/06duoforajob1jpg




DUO for a JOB:  Európske mestá sú stále rozmanitejšie, globálnejšie a multikultúrnejšie. Zatiaľ však majú ťažkosti využiť potenciál ľudí s migračným pozadím. Medzi týmito ľuďmi a miestnym obyvateľstvom sú stále obrovské rozdiely, pokiaľ ide o prístup na trh práce. To je hrozné mrhanie zdrojmi.

Ak chceme mať dobré vyhliadky do budúcnosti, je najvyšší čas vynasnažiť sa, aby si každý, hlavne vďaka práci, našiel svoje miesto v spoločnosti.

To, že sme získali cenu EHSV, potvrdzuje, že naša práca je v súlade s celosvetovým úsilím zabezpečiť rovnosť príležitostí. Je pre nás cťou a zároveň vynikajúcou príležitosťou, že sa môžeme stretnúť so zástupcami iných iniciatív a diskutovať s nimi o budovaní inkluzívnejšej Európy.

Čo by ste poradili iným organizáciám, aby dosiahli dobré výsledky v podobných aktivitách a programoch? 

Sme presvedčení o tom, že mentorská práca spájajúca kultúry a generácie je veľmi účinným nástrojom na podporu pracovnej integrácie a zlepšuje sociálnu súdržnosť.

Myslíme si, že v záujme väčšej účinnosti sa táto práca musí stať jadrom našej činnosti, musíme rozvinúť štruktúrovaný prístup a mať pevný podporný rámec (školenia, súbor zásad, dohľad atď.). Okrem toho potrebujeme vytvárať partnerstvá s inými organizáciami, ktoré sa špecializujú v doplnkových oblastiach, a inými aktérmi, ako sú podniky a verejné orgány, aby sme vytvorili účinnú podpornú sieť.

Medzi významné činitele úspechu takéhoto projektu patrí aj chápavý profesionálny prístup spojený s vysokou úrovňou služieb a dôrazom na vzťahy medzi záujemcami o poradenstvo a mentormi.

Ako použijete tieto finančné prostriedky na ďalšiu pomoc spoločenstvu?

Cenu, ktorá nám dnes bude udelená, použijeme priamo na zlepšenie nášho programu, tak z hľadiska kvality, ako aj z hľadiska počtu príjemcov. Predovšetkým by sme chceli otvoriť pobočky aj v iných európskych mestách, napríklad v Paríži (kde ešte stále aktívne hľadáme partnerov a podporu).

Progetto Quid: Cena pre občiansku spoločnosť nám poslúži ako odrazový mostík k Európe
Podnik sociálneho hospodárstva so sídlom vo Verone plánuje použiť finančné ohodnotenie spojené so získaním Ceny pre občiansku spoločnosť na nákup sofistikovanejších strojov, nábor väčšieho počtu znevýhodnených ľudí, rozvoj pokročilejších zručností a rozšírenie svojej pôsobnosti za hranice Talianska.

EHSV info: Čo pre Vás a Vašu organizáciu znamená toto ocenenie?

Získanie tohto ocenenia je pre Quid poctou a príležitosťou posilniť našu dôveryhodnosť a zviditeľniť sa. Znamená to pre nás veľa, pretože v blízkej budúcnosti máme v úmysle nadviazať kontakty na európskej úrovni, a to aj s medzinárodnými inštitúciami a poskytovateľmi finančných prostriedkov, ktorí by sa mohli rozhodnúť podporiť naše plány do budúcnosti.

EHSV info: Čo by ste poradili ostatným organizáciám, ako možno dosiahnuť výsledky v takýchto činnostiach a programoch? 

https://www.eesc.europa.eu/sk/file/07progettoquid1jpg


Quid dostal pri svojom vzniku radu, že je nevyhnutné vytvoriť pevné siete s miestnymi partnermi, a to sa ukázalo ako rozhodujúce pre náš úspech. Okrem toho odporúčame každému, kto by chcel spustiť podobné projekty, aby si vytvoril kompletný, odhodlaný a rozhodný tím. Je to kľúčové pre vytvorenie silných základov, na ktorých možno stavať činnosť podniku v budúcnosti.

EHSV info: Ako použijete tieto finančné prostriedky na ďalšiu pomoc v rámci spoločenstva?

Finančné prostriedky, ktoré sme dostali spolu s Cenou EHSV pre občiansku spoločnosť, použijeme na posilnenie našej výrobnej štruktúry. Chceme ich použiť na nákup nástrojov, ktoré umožnia zamestnať v podniku Quid viac ľudí. Využívanie sofistikovanejších strojov na získavanie pokročilejších zručností a techník prispeje k profesionálnemu rastu väčšieho počtu osôb, ktoré u nás pracujú.

Laundry ID: Inovácia musí vychádzať zo skutočných potrieb osôb závislých od pomoci
Španielsky Inštitút robotiky pre osoby závislé od pomoci (IRD), ktorý spustil projekt Laundry ID, dúfa, že ocenenie pomôže zabezpečiť, aby ľudia so zdravotným postihnutím a ich opatrovatelia mohli čo najlepšie využiť robotiku a podpornú technológiu a aktívne sa zapojiť do pracovného trhu.

EHSV info: Čo pre Vás a Vašu organizáciu znamená toto ocenenie?

https://www.eesc.europa.eu/sk/file/08laundryid1jpg




Laundry ID: Získať Cenu EHSV pre občiansku spoločnosť je predovšetkým veľká česť. Táto cena nám dáva prestíž, uznanie a dôveryhodnosť, ktoré novovytvorená organizácia ako naša potrebuje, aby mala lepšie vyhliadky do budúcnosti. Pomôže upevniť naše postavenie a je dôležitým prostriedkom na propagáciu ergonomického, ekologického, prispôsobeného, nízkonákladového a inkluzívneho modelu práčovne na európskej úrovni, ktorý uľahčuje lepšie pracovné začlenenie prostredníctvom využívania technológie v plne prispôsobených práčovniach.

Čo by ste poradili ostatným organizáciám, ako možno dosiahnuť výsledky v takýchto činnostiach a programoch? 

Inovácia musí vychádzať zo skutočných potrieb osôb závislých od pomoci, ich rodín, profesionálnych opatrovateľov a ich organizácií. V Inštitúte robotiky pre osoby závislé od pomoci chceme podporovať inovácie, aby tieto zainteresované strany mohli využívať riešenia, ktoré robotika a najmodernejšia podporná technológia ponúkajú. Každý by mal inovovať, aby sa v tejto oblasti našli riešenia, ktoré my všetci stále potrebujeme na zvládnutie každodenných výziev spoločnosti.

Ako použijete tieto finančné prostriedky na ďalšiu pomoc v rámci spoločenstva?

Pracujeme na mnohých zaujímavých projektoch, na ktorých dokončenie potrebujeme ďalšie finančné prostriedky, ako napríklad:

„AutonoMe“, rozoznávanie emócií osôb s mentálnym postihnutím,
„Never Alone“, platforma starostlivosti na diaľku na koordináciu poskytovateľov služieb, a
„DeliveryBot”, nízkonákladový park robotov na prepravu menších zariadení.
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