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Regionálna rozvojová agentúra (RRA)
v poskytovaní pomoci pre Gruzínsko

Senec–Pezinok

pokračuje

RRA Senec-Pezinok je aktívne účastná na rozsiahlej medzinárodnej spolupráci a počas
poslednej dekády sa stala jedným z hlavných hráčov a hnacím motorom pre prenos slovenských
transformačných skúseností do krajín Západného Balkánu a Východného partnerstva.
Od roku 2015 Agentúra pôsobí aj v Gruzínsku kde spolu s Ministerstvom práce, sociálnych
vecí a rodiny SR, Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvom hospodárstva
Maďarska a centrálnym Úradom práce Českej republiky pomáha pri zakladaní a budovaní
kapacít verejnej služby zamestnanosti (Public Employment Service) Gruzínska v rámci EÚ twinningového projektu „Budovanie kapacít pre podporu služieb zamestnanosti v Gruzínsku“.
V tomto roku RRA Senec-Pezinok pomohla aj pri odbornom plánovaní a organizovaní celkom
štyroch odborných študijných návštev gruzínskych kolegov zo štátnej Agentúry pre sociálne
služby (SSA), Ministerstva práce, zdravotníctva a sociálnych vecí Gruzínska (MoLHSA),
z ktorých tri odborné návštevy boli realizované v rámci twinningového projektu s dôrazom na
služby zamestnanosti.
Celkovým cieľom štvrtej študijnej návštevy, ktorá bola financovaná cez program rozvojovej
pomoci SR CETIR, bolo vytvorenie príležitosti pre gruzínskych kolegov z dvoch štátnych
inštitúcií, určujúcich politiku v oblasti sociálnych vecí, rodiny a zamestnanosti a jej výkon v
praxi – MoLHSA and SSA Gruzínska – na nadobudnutie konkrétnych skúseností, zručností
a know-how na základe slovenských transformačných skúseností v dvoch kľúčových oblastiach
: sociálne služby a zamestnanosť s dôrazom na zraniteľné cieľové skupiny. Tieto aktivity nielen
pomohli gruzínskym kolegom pri ich každodennej práci v sociálnej oblasti, ale aj otvorili cestu
pri plánovaní niekoľko ďalších iniciatív v rámci posilnenia spolupráce medzi Slovenskom
a Gruzínskom.
RRA Senec-Pezinok v rámci pomoci poskytla aj finančné prostriedky na renováciu vstupných
priestorov SSA, vyhradených na centrálnej úrovni pre pracovníkov, ktorí zabezpečujú služby
zamestnanosti a sociálnych vecí na centrálnej úrovni. Tieto priestory sa nachádzajú na ulici
Javakhashvili 51 v centrálnej časti hlavného mesta Tbilisi.
Táto rekonštrukcia sa realizovala v úzkej spolupráci s SSA pre celkové zlepšenie kvality
prostredia pre prácu s klientmi SSA – uchádzačmi o zamestnanie a zamestnávateľov, ako aj pre
tých, ktorí potrebujú sociálnu pomoc. V zadnej časti vstupných priestorov je vytvorená
možnosť bezbariérového prístupu do budovy. V súčasnosti klienti SSA majú k dispozícii
priestory, ktoré zodpovedajú normám a vytvárajú dôstojné podmienky pre prácu s klientmi
SSA.
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Situácia pred rekonštrukciou

Situácia po rekonštrukcii

Hlavný vstup z ulice

Vstup z nádvoria budovy
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Preto aj RRA Senec-Pezinok považuje investované financie za maximálne efektívne
vynaložené a zároveň plánuje ďalšiu spoluprácu v oblasti zamestnanosti a sociálnej inklúzie aj
v ďalších rokoch.
RRA Senec-Pezinok si vysoko cení nielen už vytvorenú spoluprácu ale aj priateľské vzťahy
a pohostinnosť kolegov z Gruzínska a je pripravená pomáhať v rámci svojich možností, ako aj
v rámci finančných možností poskytovaných cez rozvojovú pomoc Slovenskej republiky
a prostredníctvom EU fondov pre Gruzínsko.
Naši kolegovia a všetci občania tejto mimoriadne krásnej a pohostinnej krajiny si to zaslúžia!
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