Aktivity terénnych sociálnych pracovníkov v rámci projektu „Terénna
sociálna práca v obci Nálepkovo“
Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci
Operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.
Ide o prioritnú os číslo 2, opatrenie 2.1 v rámci výzvy OP ZaSI-FSR-2007/2.1/01, kde
MPSVaR je zodpovedné za realizáciu príslušného balíka pomoci (www.esf.gov.sk).
Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom je Fond sociálneho rozvoja
(www.fsr.gov.sk).
Terénna sociálna práca sa realizuje v katastri obce Nálepkovo ako aj v Komunitnom
centre sídliacom na adrese:
Komunitné centrum Nálepkovo
Mlynská 633
053 33 Nálepkovo
Tel: 053/44 94 612
Terénni sociálni pracovníci: Mgr. Lívia Školníková, Andrea Smoradová
Asistenti terénnych sociálnych pracovníkov: Marcela Juhásová, Július Demeter
Hlavný zámer:
Poskytovať klientovi pomoc a základné poradenstvo. Navrhovať klientovi spôsoby riešenia
jeho sociálnej situácie a pomáhať mu pri riešení jeho problémov. V nevyhnutných prípadoch
ho distribuovať príslušným inštitúciám. V prípade potreby klienta sprevádzať a napomáhať
mu uplatniť jeho občianske práva v inštitúciách.
Aplikácia v praxi:
• Periodické šetrenia v rodinách a zisťovanie osobnej, rodinnej a sociálnej anamnézy na
základe podnetu zo strany: ÚPSVaR (oddelenie sociálno-právnej ochrany a kurately),
Detské domovy, Okresné súdy, probační pracovníci – následné spisovanie správ
z týchto šetrení.
• Vyplácanie prídavkov na deti cca 70 rodinám mesačne vo forme potravín,
hygienických potrieb a ošatenia.
• Spolupráca s miestnou pediatričkou – návšteva rodín za účelom povinného očkovania
detí cca 80 rodín pri jednej sérii očkovania. Očkovanie sa vykonáva periodicky každé
3 - 4 mesiace.
• Aktívna spolupráca s SOU internátnym Prakovce (návšteva rodín za účelom
podporovania dochádzky do školy a úhrady nákladov spojených s cestovaním
a platbou za ubytovanie a stravovanie)
• Vysvetlenia
rozhodnutí, uznesení, výziev, návrhov, predvolaní, upovedomení
z rôznych inštitúcií, napr. Okresné súdy, ÚPSVaR, Sociálna poisťovňa, Zdravotné
poisťovne, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, exekútori, Policajný zbor
SR, Zbor väzenskej a justičnej stráže SR, spoločnosti na vymáhanie dlhov,.....
• Konzultácie k aktivačným prácam, vybavenia živnostenského listu, a iné.
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Pomoc pri spisovaní tlačív a žiadostí – žiadosť o rodičovský príspevok, prídavok na
dieťa, žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na bývanie, žiadosť
o dávku v hmotnej núdzi, žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzača o zamestnanie,
potvrdenie nároku žiadateľa na dávku v nezamestnanosti, žiadosť o spracovanie
potvrdenia o príjme od zamestnávateľa, žiadosť o poskytnutie štátnej dotácie na
samozamestnanie z ÚPSVaR, žiadosť o zaradenie do vzdelávacej aktivity na prípravu
na trh práce, žiadosti o zavedenie splátkového kalendára, žiadosť o poskytnutie
rôznych úverov, tlačivá – registračného listu fyzickej osoby do soc. poisťovne,
potvrdenie o poberaní materského zo sociálnej poisťovne, vypisovanie rôznych
čestných prehlásení, žiadosť o zabezpečenie prípravy na začatie podnikania, návrh na
určenie otcovstva, návrh na určenie rodičovských práv, návrh na určenie výživného
pre plnoleté nezaopatrené dieťa, návrh na náhradné výživné, žiadosti o spoluprácu
s rôznymi organizáciami, odpor proti súdnym rozhodnutiam, žalobná odpoveď,
návrhy o skrátenie trestu odňatia slobody, žiadosť o zníženie mesačných splátok
z dlhu, žiadosť o odpustenie zvyšku trestu zákazu viesť motorové vozidlo,
vypisovanie tlačív na poberanie peňažného príspevku na kompenzáciu, návrhov na
súdne konanie, žiadosť o pridelenie nájomného bytu, unimobunky a prenájom a kúpu
pozemku a žiadosti rôzneho druhu podľa potrieb klientov.
Pracovné cesty - doprovod klientov na inštitúcie. (UPSVaR, Soc. poisťovňa, zdrav.
poisťovne, nemocnice, zdravotné ambulancie, polícia, detské domovy, domovy
dôchodcov, DSS, krízové strediská, súdy, doprovod z a do väznice ....)
Účasť na konferenciách, seminároch, odborných stretnutiach - zameraných na
sociálnu oblasť.
Spolupráca s organizáciou Miesto pod slnkom, n. o. Košice – inštitúcia sa zaoberá
sanáciou rodín ohrozených sociálnym vylúčením. Vykonáva aktivity a opatrenia
zamerané na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, prehlbovania
a opakovania porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu a zamedzenie
vzniku a nárastu sociálno-patologických javov v rodine. Ide o rodiny, pri ktorých
hrozí, že maloleté deti budú odobrané do detských domovov. Prostredníctvom
organizácie sa pravidelne uskutočňujú verejné zbierky. Pomocou tejto zbierky sa
rodinám zabezpečilo ošatenie, nábytok, kuchynské vybavenie,.... Prostredníctvom
spolupráce s obcou sa týmto rodinám zabezpečili lepšie bytové podmienky.
Spolupráca s organizáciou Slovenský zväz zdravotne postihnutých – Okresná rada
Gelnica – poskytovanie sociálneho poradenstva osobám s ťažkým zdravotným
postihnutím v spádovej oblasti vyššie uvedenej okresnej rady – pomoc pri vypisovaní
žiadostí o peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého
zdravotného postihnutia, vysvetľovanie rozhodnutí z ÚPSVaR, poskytovanie
poradenstva ohľadom nároku na kompenzačné pomôcky, peňažné príspevky na
kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia... Pomoc pri
písaní projektov dobrovoľníkom, ktorých väčšina je už v dôchodkovom veku a nemajú
skúsenosti s ich písaním.
Odborná stáž pre študentov vysokých škôl, ktorí študujú sociálne odbory. Najčastejšie
sú to denní študenti UKF Nitra. Stáž trvá jeden týždeň.
Vedenie pracovných výkazov, denníka, poradenských listov rodiny a monitorovacích
správ. Dokumenty obsahujú rozpis jednotlivých prípadov a samotných intervencií.
Spracovanie projektov - doposiaľ vypracované projekty: Karpatská nadácia –
projekt Detské ihrisko, Úrad vlády SR – Náhradné ubytovanie štyrom rómskym
rodinám (obytné kontajnery), Fond sociálneho rozvoja – Program podpory rozvoja
komunitnej sociálnej práce v obciach, Európsky sociálny fond – Terénna sociálna
práca v obci Nálepkovo, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR – projekt
Bezpečne do školy - informačný merač rýchlosti, VÚC - Prírodný amfiteáter.

Činnosť terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov závisí od individuálnych
požiadaviek klientov, prípadne inštitúcií.

