
Cieľ projektu
Cieľom projektu je podpora komplexného prístupu v poskyto-
vaní pomoci klientom odboru sociálnych vecí a rodiny pros-
tredníctvom rozvoja sociálnej práce v prirodzenom prostredí 
klientov jednotlivých oddelení odboru sociálnych vecí a rodiny, 
konkrétne:

oddelenia pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného a 
štátnych sociálnych dávok, oddelenia peňažných príspevkov 
na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a posudko-
vej činnosti,

oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
s ťažiskom na prepájanie plánovania a realizovania opatrení 
tak finančného (napr. dávky) ako aj nefinančného charakteru 
(napr. opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej ku-
rately).

Bližšie informácie môžete získať:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny  
Špitálska 8, 812 67 Bratislava

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny

www.employment.gov.sk  /  www.esf.gov.sk 
www.ludskezdroje.gov.sk  /  www.upsvar.sk

Časový rámec projektu

Projekt sa realizuje 60 mesiacov,  
od 12/2015 do 11/2020.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore  
z Európskeho sociálneho fondu  

v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Národný projekt 
Podpora rozvoja sociálnej práce 
v rodinnom prostredí klientov 

v oblasti sociálnych vecí 
a rodiny



Cieľové skupiny projektu
Cieľovou skupinou projektu sú osoby v nepriaznivej sociálnej a 
rodinnej situácii a rodiny s maloletými deťmi. Ďalej je projekt za-
meraný na pomoc pre ostatné osoby ohrozené chudobou alebo 
sociálnym vylúčením, napr. rodiny s deťmi, občania v hmotnej 
núdzi, občania so zdravotným postihnutím, staršie osoby resp. 
občania žijúci v marginalizovaných skupinách.

Aktivity projektu
Rozvoj sociálnej práce s klientmi v ich prirodzenom ro-
dinnom prostredí:

Hlavná aktivita je realizovaná prostredníctvom nasledovných 
podaktivít:

• Výkon sociálnej práce s klientmi v ich prirodzenom rodinnom 
prostredí

• Aktualizácia a implementácia modelu Integrovaného prístupu 
práce s klientmi

• Zvýšenie mobility a technickej vybavenosti pri výkone sociál-
nej práce

• Vzdelávanie terénnych sociálnych pracovníkov

• Skupinová supervízia

Očakávané výsledky projektu 
Realizácia projektu prispeje k rozvoju a podpore sociál-
nej práce s klientom v jeho prirodzenom rodinnom pro-
stredí. 

Projekt umožní najmä intenzívnou sociálnou prácou v rodin-
nom prostredí klienta poskytovanie podpory a sociálneho 
poradenstva ohrozeným rodinám s cieľom znížiť riziko chu-
doby a sociálneho vylúčenia. Prispeje k zvýšeniu kvality iden-
tifikovania a riešenia problémov klientov a ich rodín. Systém 
včasnej identifikácie problému klienta a adresnosť pomoci 
kombinovaná s individuálnym prístupom ku klientovi v jeho 
prirodzenom prostredí bude mať za následok vyššiu mieru 
participácie klienta na riešení jeho životnej situácie.

Zintenzívnením sociálnej práce s klientom v jeho prirodze-
nom a otvorenom prostredí so zameraním na poskytovanie 
sociálneho poradenstva, efektívnejšou a aktívnou spoluprá-
cou medzi platiteľom dávok a peňažných príspevkov s inými 
subjektmi dôjde tiež k zamedzeniu problémov v oblasti zne-
užívania dávok a peňažných príspevkov.

Intervenciou terénnych sociálnych pracovníkov v prirodze-
nom a otvorenom prostredí klienta sa predpokladá zlepšenie 
všeobecnej orientácie cieľovej skupiny v systémoch pomoci 
a zvýšenie finančnej gramotnosti sociálne slabších a znevý-
hodnených občanov, následkom čoho by malo prísť k zníže-
niu úžery, neúčelného využívania a zneužívania sociálneho 
systému.

Zintenzívnením sociálnej práce v rodinnom a otvorenom 
prostredí klienta prostredníctvom novoprijatých sociálnych 
pracovníkov na viacerých organizačných útvaroch odboru 
sociálnych vecí a rodiny na úradoch PSVR sa predpokladá 
efektívnejšie poskytovanie dávok a peňažných príspevkov a 
zvýšenie adresnosti ich poskytovania.

Projekt zabezpečí taktiež efektívnejšie vykonávanie opat-
rení SPODaSK a podporí rodiny v ich rodinnom prostredí 
s osobitným zreteľom na pomoc rodine v situáciách menej 
závažného charakteru, ktoré nevyžadujú silnejšie interven-
cie v rodine (predchádzanie násilia na deťoch) a na indiká-
ciu špecializovanej pomoci a ochrany detí so syndrómom 
CAN. Prioritou je včasná pomoc deťom a ich rodinám, kto-
ré sa nachádzajú v takých životných situáciách, kedy hrozí 
vyňatie dieťaťa z rodiny alebo je potrebná podpora udrža-
teľnosti sanovaného rodinného prostredia. Cieľom opatrení 
SPODaSK prijímaných v rámci realizácie projektu je kvalit-
nejší výkon opatrení na predchádzanie násilia páchaného 
na deťoch, kvalitnejšia diagnostika a efektivita postupov 
výkonu opatrení a celkovo predchádzať vyňatiu dieťaťa 
z jeho rodinného prostredia.




