Implementačná agentúra
pre Operačný program
Zamestnanosť a sociálna inklúzia

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

Potrebujete pomoc? Príďte!

Prostredníctvom tohto článku by sme chceli informovať Vás obyvateľov našej obce,
že je tu opäť možnosť naplno využiť služby komunitného centra v obci, ktoré sú určené pre
každého, kto si nevie sám poradiť s riešením problému, ktorý v jeho živote nastal a často
dostane človeka do náročnej životnej situácie, ktorú je potrebné urgentne riešiť. Služby
komunitného centra bolo možné využiť aj doteraz, avšak od februára 2014 tu pracovala iba
jedna komunitná sociálna pracovníčka. Po dlhšej prestávke, tu pracujeme opäť štyria, a to
dvaja terénni sociálni pracovníci a dvaja asistenti terénnych sociálnych pracovníkov. Sme
radi, že sa to nakoniec podarilo, pretože výkon terénnej sociálnej práce má v našej obci
dlhodobú tradíciu. Úspešne sa tu realizuje prostredníctvom rôznych programov a projektov,
či už ako komunitná alebo terénna sociálna práca, od roku 2002.
Treba poznamenať, že napriek tomu, že obec Nálepkovo splnila od júna 2013 všetky
požiadavky vtedy ešte Fondu sociálneho rozvoja, teraz Implementačnej agentúry pre
Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (ďalej len IA ZaSI), projekt pod názvom
Terénna sociálna práca v obci Nálepkovo III. sa začal realizovať až od 01. 08. 2014. Keďže
zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola podpísaná zo strany IA ZaSI
a následne aj obcou Nálepkovo až v mesiaci máj 2014, po akte jej podpísania oboma
stranami bolo treba vyhlásiť výberové konanie na vyššie uvedené pracovné pozície, ktoré
prebehlo dňa 26. 06. 2014. Až potom čo obec Nálepkovo obdržala Oznámenie o schválení
výsledkov výberového konania bolo možné začať realizovať aktivity hore uvedeného
projektu.
Sme pripravení poskytnúť Vám kvalifikované sociálne poradenstvo, poradiť ako
postupovať pri vybavovaní rôznych úradných záležitostí, či vypisovaní rôznych druhov
žiadostí. Komunikujeme s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny, sociálnou poisťovňou,
súdmi, školami, miestnou pediatričkou, nemocnicami, exekútorskými úradmi, spoločnosťami
vymáhajúcimi dlhy, Obecnou políciou Nálepkovo, Obvodným oddelením Policajného zboru
v Nálepkove atď.
Taktiež vykonávame šetrenia v rodinách, ktoré sú pravidelne monitorované z dôvodu
umiestnenia dieťaťa do ústavnej starostlivosti, alebo ak ide o dieťa, ktoré je dočasne zverené
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.
Prevádzame tiež dozor pri vyplácaní prídavkov na deti, ktorých je obec osobitným
príjemcom z dôvodu záškoláctva maloletých detí.

Projekt terénna sociálna práca v obci Nálepkovo III. je financovaný z IA ZaSI, a jeho
aktivity sa začali reálne realizovať od 01. 08. 2014. Ukončenie realizácie aktivít projektu je
plánované na 30. 11. 2015. Realizuje sa 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 – 2013/2.1/01.
Celkové výdavky projektu Terénna sociálna práca v obci Nálepkovo III. tvorí suma
88 892,48 € z toho výška nenávratného finančného príspevku pre projekt je 84 447,86 €. Obec
sa na financovaní projektu podieľa 5 % - mi, teda sumou 4 444,62 €.
V prípade ak sa rozhodnete vyhľadať našu pomoc môžete nás osloviť priamo v teréne
alebo v Komunitnom centre v Nálepkove (v budove starého mlyna).
Kontaktné údaje:
Telefón: Obecný úrad Nálepkovo 053/4494230, fax: 053/4494128,
Komunitné centrum Nálepkovo: Telefón: 053/4494612, 0910906056, 0910906057
e-mailová adresa: ocunal@nalepkovo.sk,
internetová stránka: www.nalepkovo.sk
Terénni sociálni pracovníci:
Mgr. Lívia Kútiková, Mgr. Viera Vozárová
Asistenti terénnych sociálnych pracovníkov:
Mgr. Jozef Mako, Katarína Pacáková
Mgr. Lívia Kútiková

www.esf.gov.sk

www.iazasi.gov.sk.

