„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci
Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“

Sme tu pre vás všetkých
V našej obci je veľa ľudí odkázaných na pomoc pri riešení rôznych životných situácií
a problémov, do ktorých sa dostali, len nevedia alebo sa boja o pomoc požiadať, preto sme sa
rozhodli aj prostredníctvom tohto článku prezentovať terénnu sociálnu prácu, ktorá sa v našej
obci vykonáva už od roku 2002 vďaka rôznym programom zameraných na sociálnu inklúziu
znevýhodnených osôb. Sme ochotní pomôcť každému, kto pomoc potrebuje a hľadá riešenia
svojich problémov, s ktorých riešením potrebuje poradiť a taktiež by sme chceli poukázať na
fakt, že terénna sociálna práca nie je zameraná len na pomoc obyvateľom marginalizovaných
rómskych komunít. Sme tu pre Vás všetkých, občanov našej obce, teda seniorov, mládež,
nezamestnaných, zdravotne ťažko postihnutých...
Naša práca spočíva v poskytovaní kvalifikovaného sociálneho poradenstva
prostredníctvom depistáže (vyhľadávania problémov klientov priamo v teréne), ale aj
v poradenstve, ktoré je zamerané na spoluprácu pri riešení náročnej životnej situácie, do
ktorej sa klient dostal, snažíme sa o zmiernenie negatívneho dopadu problému na jeho osobu
a rodinu.
Podľa druhu problému vieme klientovi navrhnúť riešenia jeho situácie v spolupráci
s ním a rôznymi inštitúciami, ktoré oslovujeme a spolupracujeme s nimi. Ide hlavne
o spoluprácu s ÚPSVaR, sociálnou poisťovňou, súdmi, školami, obecnou políciou, OO PZ
v Nálepkove, miestnou pediatričkou, exekútorskými úradmi, či spoločnosťami vymáhajúcimi
dlhy.
Vieme vám pomôcť s vybavovaním a vypisovaním rôznych žiadostí o poskytnutie
dávok v hmotnej núdzi, štátnych sociálnych dávok a príspevkov na kompenzáciu sociálnych
dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, splátkových kalendárov...
Do našej kompetencie spadá aj výkon šetrení v rodinách, ktoré sú pravidelne
monitorované z dôvodu, umiestnenia dieťaťa do ústavnej starostlivosti, alebo ide o dieťa,
ktoré je zverené dočasne poručníkovi z dôvodu, že rodičia dieťaťa alebo jeden z nich je
maloletý. Do tejto skupiny taktiež spadajú deti, ktorých rodičia sú v rozvodovom konaní.
O výsledkoch šetrenia sme povinní podať písomnú správu o skutočnostiach, ktoré boli
v rodine zistené.
Ďalšou náplňou našej práce je výkon dozoru pri vyplácaní prídavkov na deti, ktorých
je obec osobitným príjemcom z dôvodu záškoláctva maloletých detí. Minulý rok do tejto
skupiny spadalo 67 rodín v mesiaci november 2011 to bolo 56 rodín. Pokles nastal aj vďaka

šíreniu osvety prostredníctvom rozhovoru s rodičmi týchto detí o potrebe vzdelávania
a vzdelania pre ich synov a dcéry do budúcnosti.
Počas výkonu našej práce sa stretávame s rôznymi typmi klientov, preto často
oslovujeme príslušníkov obecnej polície so žiadosťou o sprevádzanie v teréne, nejde
o bezdôvodné vyvážanie sa v aute obecnej polície, ale o našu čiastočnú ochranu. Týmto
nechceme poukazovať na fakt, že máme z klientov strach, ale v sprievode obecnej polície sa
cítime bezpečnejšie. V praxi sa totiž stretávame s tým, že niektorí klienti reagujú podráždene
alebo sú pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok. Počas ich sprievodu sme sa nikdy
nestretli s problémom vykonať šetrenie v rodine, nakoľko počas našej dlhoročnej praxe sa
medzi nami a klientmi vytvorili vzťahy založené na dôvere.
Momentálne sa terénna sociálna práca vykonáva na základe projektu financovaného
z Fondu sociálneho rozvoja pod názvom „ Terénna sociálna práca v obci Nálepkovo II.,
v časovom období od 01. 11. 2011 do 31. 10. 2013, vďaka podpore z Európskeho sociálneho
fondu v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, v rámci prioritnej osi
č. 2 Podpora sociálnej inklúzie a opatrenia č. 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených
sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb
starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity, v rámci výzvy OP
ZaSI – FSR – 2010/2.1/02
Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku je 76 608,84 €, obec Nálepkovo sa
spolupodieľa na financovaní projektu 5% vo výške 4 032,04 €.
V prípade ak sa rozhodnete vyhľadať našu pomoc môžete nás osloviť priamo v teréne alebo v
Komunitnom centre v Nálepkove (v budove starého mlyna) vždy sme tu pre vás.
Kontaktné údaje: Telefón: Obecný úrad Nálepkovo 053/4494230, fax: 053/4494128,
Komunitné centrum Nálepkovo: Telefón: 053/4494612
e-mailová adresa: ocunal@nalepkovo.sk,
internetová stránka: www.nalepkovo.sk
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