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CORE-RELIEF
PROJEKT 

SOCIÁLNE BÝVANIE PRE
CHUDOBNÉ RODINY  

SLOVENSKO POMÁHA
GRUZÍNSKU  

Hlavným cieľom projektu je uľahčiť
integráciu ľudí so zmenenými
schopnosťami na trh práce a hlavným
výstupom projektu je metodika ako
uľahčiť zamestnávanie ľuďom so
zdravotným znevýhodnením, ktorá bude
publikovaná v 6 jazykoch. Navrhovaný
projekt je zameraný predovšetkým na
odborníkov na chránenom trhu práce a
učiteľov / školiteľov – pracovníkov
sociálnej starostlivosti.
https://tenenet.sk/core-relief/

Projekt „Sociálne bývanie pre chudobné rodiny - dostupné bývanie s prvkami housing first“ je zameraný na
sociálnu a psychologickú individuálnu a skupinovú (rodinnú, spoločná domácnosť) odbornú pomoc a podporu
rodinám ohrozených chudobou. Zámerom projektu je najmä zvýšenie účasti rodičov detí z chudobných rodín a
iných fyzických osôb ohrozených diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením aktívnym začlenením s
cieľom podpory rovnosti príležitostí v spoločnosti nielen podporou nezávislého života vďaka sociálnemu bývaniu,
ale aj podporovanému zamestnávaniu na trhu práce.
https://tenenet.sk/socialne-byvanie-pre-chudobne-rodiny-ako-socialna-pomoc-a-socialne-sluzby-na-urovni-
komunit/

Cieľom projektu „Podporované zamestnávanie a optimalizácia služieb v
politike práce v Gruzínsku“ je posilniť optimalizáciu politiky zamestnanosti
v Gruzínsku a kompetenčne posilniť pracovníkov s osobami so ZP. Hlavnou
aktivitou bude vypracovanie odborných „Odporúčaní“ pre kľúčových
aktérov pre optimalizáciu politík zamestnanosti na miestnej, regionálnej a
národnej úrovni.
Projekt bol podporený v rámci programu Slovak Aid.
https://tenenet.sk/podporovane-zamestnavanie-a-optimalizacia-sluzieb-v-
politike-prace-v-gruzinsku/



TENENET- ČLEN ASES
 

Expertízu v oblasti sociálnej ekonomiky
(aj z praxe aj z účasti na rôznych
pracovných skupinách) TENENET
využíva pri nastavovaní účinných
politík v rámci činnosti strešnej
organizácie ASES – Aliancie pre sociálnu
ekonomiku na Slovensku. Zúčastnili sme
sa zasadnutia ASES, ktorého cieľom bolo
identifikovať bariéry fungovania
sociálnych podnikov a zamestnávania
ľudí so znevýhodnením a zo zraniteľného
prostredia. 

Majú vaše detičky problém s
plochými nôžkami?Žiaden
problém - naša kolegyňa,
fyzioterapeutka Maťka, Vám
rada poradí aj pomôže!
Pre detičky so svalovou
disbalanciou alebo skoliózou
(krivou chrbticou) máme
pripravené pohybovo-cielené
cvičenia, ktoré vykonávajú
hravou formou.
Pre dospelých ponúkame pomoc
pri akútnych a chronických
pohybových problémoch (mäkké
techniky, cielené civičenia
alebo SM systém).
https://tenenet.sk/fyzioterapia/

PORADŇA FYZIOTERAPIE TENENET
POMÁHA AJ DEŤOM SO ZDRAVOTNÝM

ZNEVÝHODNENÍM 


