
 

 

                 

 

                                                            
 

 

 

 

                   
 

„PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU“. 
 
  
 V programovacom období 2007 – 2013 Fond sociálneho rozvoja vyhlásil výzvu na 

predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP). Obec Prakovce zareagovala na výzvu 

k Operačnému programu zamestnanosť a sociálna inklúzia v apríli 2008 spracovaním projektu 

s názvom „Terénna sociálna práca (TSP) v obci Prakovce“ a v auguste 2008 jej bol Fondom 

sociálneho rozvoja schválený nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške 61 374,43 €. Projekt 
je spolufinancovaný Európskou úniou a bude realizovaný od septembra 2008 do konca augusta 

2010 na území obce Prakovce.  

 Hlavným cieľom projektu je vytvorenie podmienok pre zapájanie sa a integráciu ohrozených 

či marginalizovaných skupín tak, aby bola posilňovaná ich vlastná iniciatíva a participácia na tvorbe 

a realizácii riešení vlastných problémov a problémov komunity, v ktorej žijú, ktorá by viedla 

k zlepšeniu kvality života každého jedinca. Aktivity sa budú realizovať prostredníctvom výkonu 

práce 2 terénnych sociálnych pracovníkov (TSP) a 2 asistentov terénnych sociálnych pracovníkov 

(ATSP). Primárnymi cieľovými skupinami sú dlhodobo nezamestnaní a evidovaní nezamestnaní, 

obyvatelia segregovaných a separovaných rómskych komunít, zdravotne postihnutí občania, 

bezdomovci, osamelí ľudia odkázaní na pomoc, deti a mládež z rodín ohrozených sociálnym 

vylúčením. 

 Hlavnými aktivitami pri realizácii tohto projektu bude poskytovanie poradenstva 

a sprevádzanie klientov v súvislosti s riešením jeho nepriaznivej sociálnej situácie, získanie alebo 

obnovenie pracovných návykov potrebných pre začlenenie sa do pracovného procesu, individuálna 

sociálna práca s klientom, jeho rodinou a komunitou vykonávaná v prirodzenom rodinnom 

a otvorenom prostredí, posilňovanie výkonu a kvality práce s jednotlivcom, rodinou, komunitou 

a vyhľadávacích činností vykonávaných v prirodzenom a otvorenom prostredí prostredníctvom 

supervízie, činnosti na podporu a zabezpečenie sociálnej integrácie ohrozených 

a marginalizovaných skupín na zlepšenie dostupnosti a kvality služieb starostlivosti, poskytovanie 

poradenstva v rôznych oblastiach, zvýšenie mobility klienta a jeho schopnosti riadiť svoj život 

samostatne (zvýšenie nezávislosti od iných), eliminácia negatívnych stereotypov majority a jej 

senzibilizácia vo vzťahu k cieľovej skupine a naopak, prevencia sociálno-patologických javov 

v rodine a komunite, mobilizácia okolia klienta k aktívnej pomoci. 

 Bližšie informácie o službách TSP Vám budú poskytnuté osobne na Obecnom úrade 

v Prakovciach, telefonicky na čísle 053/4182038, e-mail: prakovce@stonline.sk. 
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