Národný projekt

Integrovaný prístup
k výkonu sociálnej práce
zamestnancami úradov práce,
sociálnych vecí a rodiny
Cieľom národného projektu je podpora komplexného prístupu v poskytovaní pomoci klientom odborov sociálnych vecí a rodiny na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny v ich prirodzenom prostredí,
s ťažiskom na posilňovanie budovania sociálnych
sietí v prospech klienta na teritoriálnej, prípadne
regionálnej úrovni. Takýto prístup zabezpečí adresnú a dostupnú pomoc klientom odborov sociálnych
vecí a rodiny, efektívnu spoluprácu pomáhajúcich
subjektov za účasti klienta, čím sa skvalitní proces integrácie osôb cieľovej skupiny do spoločnosti a ich uplatnenia sa na trhu práce. Dosahované
výsledky budú mať vplyv na znižovanie rizika chudoby a sociálneho vylúčenia, ako aj na zvyšovanie
zamestnateľnosti.

Časový rámec realizácie projektu
Projekt sa realizuje 18 mesiacov, od 12/2020 do 05/2022
na celom území Slovenskej republiky.

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.upsvr.gov.sk
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore
z Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operačného programu
Ľudské zdroje

Cieľové skupiny projektu

Aktivity projektu

• deti
• mladí ľudia, osobitne mladí ľudia do 29 rokov, ktorí nie sú v evidencii uchádzačov o zamestnanie,
ani v zamestnaní, ani zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy NEET
• rodiny s deťmi, neúplné rodiny, mnohodetné rodiny
• nízkopríjmové domácnosti
• osoby so zdravotným postihnutím
• marginalizované skupiny, vrátane Rómov
• jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením
• zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia
v oblasti prevencie diskriminácie a/alebo sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore
• deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa
vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately
• subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately
• žiadatelia o azyl, azylanti, fyzické osoby s doplnkovou ochranou
• zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia
v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj
v neverejnom sektore

Podpora výkonu sociálnej práce s klientmi v ich
prirodzenom prostredí za účelom zefektívnenia
ich integrácie do spoločnosti a na trh práce
Hlavná aktivita bude realizovaná prostredníctvom
nasledovných podaktivít:
• podpora výkonu sociálnej práce so zameraním na
výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately s klientmi v ich prirodzenom prostredí za účelom zefektívnenia ich integrácie do
spoločnosti a na trh práce
• podpora sociálnej práce s klientmi v ich prirodzenom prostredí za účelom zefektívnenia ich integrácie do spoločnosti a na trh práce v rámci poskytovania dávok a peňažných príspevkov

Očakávané výsledky projektu
Realizáciou aktivít projektu bude vytvorený
priestor pre terénnu sociálnu prácu s možnosťou
sieťovania pomoci na teritoriálnej, prípadne regionálnej úrovni.
Národný projekt vychádza z potreby nepretržitého vykonávania terénnej sociálnej práce ako
efektívneho nástroja na znižovanie rizika chudoby alebo sociálneho vylúčenia. Dôležitým aspektom je skutočnosť, že ide o nenahraditeľnú
prácu, ktorá zachytáva a rieši problémy priamo
v prirodzenom prostredí osôb cieľovej skupiny.
Cieľom národného projektu je pokračovať vo vytvorenom systéme terénnej sociálnej práce, založenom na poradenskom princípe a aktivizácii
osôb cieľovej skupiny a okolia pri riešení nepriaznivej životnej situácie a to aj rozšírením sieťovania pomoci na teritoriálnej, prípadne regionálnej
úrovni.

Prínosom realizácie národného projektu
bude:
• kontinuálne pokračovanie vo výkone terénnej sociálnej práce
• aktivizácia osôb cieľovej skupiny pri riešení
nepriaznivej sociálnej situácie
• rozšírenie poskytovania pomoci na nové cieľové skupiny – deti s problémovým správaním a plnoleté fyzické osoby, pre ktoré sa
vykonávajú opatrenia sociálnej kurately
• rozšírenie kompetencií terénnych pracovníkov na oblasť sieťovania sociálnej pomoci na
teritoriálnej, prípadne regionálnej úrovni
• zvýšenie profesionality výkonu terénnej sociálnej práce (individuálny prístup k osobám
cieľovej skupiny, schopnosť identifikovať riziká a potenciálne problémy v prirodzenom
prostredí osôb cieľovej skupiny, schopnosť
ponúknuť adekvátne nástroje na riešenie ich
nepriaznivej sociálnej situácie so zapojením
rodiny a pomáhajúcich subjektov, schopnosť motivovať k pozitívnej zmene postoja
k svojej sociálnej situácii i situácii svojej rodiny...)
• skupinová supervízia ako podporná metóda
zvyšovania profesionálnej odbornosti terénnych pracovníkov

