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Formulár zámeru národného projektu 

 
Názov národného projektu: Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou 
marginalizovaných rómskych komunít – II.  (NP TSP a TP MRK II.) 
 
1. Zdôvodnite čo najpodrobnejšie prečo nemôže byť projekt realizovaný prostredníctvom výzvy na 

predkladanie žiadostí o NFP?  
(napr. porovnanie s realizáciou prostredníctvom dopytovo orientovaného projektu vzhľadom na 
efektívnejší spôsob napĺňania cieľov OP, efektívnejšie a hospodárnejšie využitie finančných prostriedkov) 
 

Význam NP 
Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných 
rómskych komunít II. ( ďalej len „NP TSP a TP II.) je pokračovaním národného projektu Terénna sociálna 
práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, vďaka ktorému sa 
vykonáva terénna sociálna práca v 141 obciach v období 6/2017-10/2019.   

- zohľadnenie novelizácie Z.z. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 
zmenou požadovaných kvalifikačných predpokladov na výkon niektorých odborných činností, čím sa 
vytvorí väčší priestor pre obsadzovanie pozícií v rámci NP, 

- jednotné centrálne riadenie  aktivít projektu, 
- podpora synergie sociálnych služieb poskytovaných osobám ohrozeným chudobou a sociálnym 

vylúčením z dôrazom na Marginalizované rómske komunity (ďalej len „MRK“), 
- znížená administratívna záťaž prijímateľov a efektívnejšie financovanie v porovnaní s 

predchádzajúcimi dopytovo orientovanými projektami v tejto oblasti, 
- nižšieho rizika vzniku neoprávnených výdavkov (jednotné riadenie, usmernenie k finančným 

podkladom a spôsobu zúčtovania financovaných aktivít a mzdových výdavkov), 
- komplexná a ucelená metodická podpora zo strany prijímateľa, poskytovanie podporných 

intervencii v podobe konzultačnej pomoci, vzdelávanie 
- kvalifikované personálne kapacity pre riadenie národného projektu a koordináciu aktivít projektu 

v regiónoch, 
- podpora opatrení pri riešení problémov a potrieb dotknutých obyvateľov v obciach s nižším počtom 

obyvateľov MRK, ktoré nemali možnosť zapojenia sa do projektov. 
 

2. Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti operačného programu 
 

Prioritná os 5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít 

Investičná priorita  5.1 Sociálno-ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, 
ako sú Rómovia 

Špecifický cieľ 5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a 
zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov 
 

Identifikácia hlavnej aktivity v 
zmysle OP ĽZ 

Podpora systematického poskytovania sociálnych a asistenčných 
služieb v obciach s prítomnosťou MRK zameraných na zvýšenie 
zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK ( napr. TSP, 
komunitní pracovníci/pracovníčky v oblasti sociálnych služieb, 
miestne občianske hliadky, asistenti/asistentky bývania a iné 
asistenčné služby)  
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Miesto realizácie projektu (na 
úrovni kraja) 

NUTS II okrem Bratislavského kraja; Trnavský kraj, Nitriansky kraj, 
Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský 
kraj, Košický kraj 

  150 obcí vybraných na základe metodológie pásma 
podrozvinutosti, 4 mestské časti mesta Košice a indikatívne 44 
obcí uvedených v Atlase rómskych komunít  (NUTS II okrem 
Bratislavského kraja), ktoré majú počet obyvateľov MRK od 50 – 
200.  

Identifikácia hlavných cieľových 
skupín (ak relevantné) 

Oprávnená cieľová skupina v zmysle zákona o sociálnych 
službách 
Terénna sociálna služba krízovej intervencie - § 24a - cieľovou 
skupinou sú fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 
2 ods. 2 písm. a), b), d), g) až i): 
Oprávnená cieľová skupina v zmysle OP ĽZ: 

● Príslušníci a obyvatelia z MRK  

 
 
3. Prijímateľ1 národného projektu 

Dôvod určenia prijímateľa 
národného projektu2  

Dôvodom určenia ÚSVRK ako prijímateľa je odborná znalosť 
problematiky, prostredia cieľových komunít, aktívna spolupráca s 
miestnymi samosprávami a mimovládnymi organizáciami, 
skúsenosti z programového obdobia 2007-2013 v roli 
koordinátora horizontálnej priority Marginalizované rómske 
komunity (ďalej len „HP MRK“) a programového obdobia 2014-
2020 ako prijímateľa viacerých národných projektov zameraných 
primárne na MRK.   
 

Má prijímateľ osobitné, jedinečné 
kompetencie na implementáciu 
aktivít národného projektu 
priamo  
zo zákona, osobitných právnych 
predpisov, resp. je uvedený 
priamo  
v príslušnom operačnom 
programe?  

Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske 
komunity (ďalej len ÚSVRK) je poradným orgánom vlády SR, 
ktorému v súlade so štatútom vyplýva kompetencia plniť úlohy  
zamerané  na riešenie záležitostí rómskych komunít, realizovať 
systémové opatrenia na zlepšenie postavenia obyvateľov 
rómskych komunít a ich integráciu do spoločnosti, osobitne v 
oblasti tvorby, realizácie a koordinácie efektívnejších politík a 
realizácie systémových opatrení, zameraných na prevenciu 
sociálneho vylúčenia rómskych komunít a podporu ich 
začleňovania do spoločnosti. Z titulu svojho postavenia a 
organizačného zabezpečenia výkonu činností, ktoré sú 
realizované aj prostredníctvom regionálnych kancelárií zastáva 
ÚSVRK strategickú pozíciu v oblasti tvorby, realizácie a 
monitorovania inkluzívny politík na lokálnej, regionálnej a 
národnej úrovni. Na medzinárodnej úrovni plní úlohu národného 
kontaktného bodu vo vzťahu monitorovaniu a hodnoteniu 
plnenia vnútroštátneho strategického rámca pre integráciu 
Rómov do roku 2020.  
Dôvodom priameho určenia ÚSVRK ako jedného z prijímateľov 
národných projektov v rámci prioritnej osi 5 v OP ĽZ je jeho 
odborná znalosť problematiky, prostredia cieľových komunít, 

                                                                 
1 V tomto dokumente je používaný pojem prijímateľ a žiadateľ. Je to tá istá osoba, no technicky sa žiadateľ stáva prijímateľom až po podpísaní 

zmluvy o NFP. 
2 Jednoznačne a stručne zdôvodnite výber prijímateľa NP ako jedinečnej osoby oprávnenej na realizáciu NP (napr. odkaz na platné predpisy, 

operačný program, národnú stratégiu, ktorá odôvodňuje jedinečnosť prijímateľa NP).  
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aktívna spolupráca s miestnymi samosprávami a mimovládnymi 
organizáciami, skúsenosti z realizácie národného projektu 
„Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach 
s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít ako aj 
skúsenosti z programového obdobia 2007-2013 v roli 
koordinátora Horizontálnej priority MRK.  

Obchodné meno/názov (aj názov 
sekcie ak relevantné) 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity 

Sídlo Pribinova 2, 812 72 Bratislava, Slovenská republika 

 

IČO 00151866 

 
 
4.  Partner, ktorý sa bude zúčastňovať realizácie národného projektu (ak relevantné) 

Zdôvodnenie potreby partnera 
národného projektu (ak 
relevantné)3 

 --- 

Kritériá pre výber partnera 4  --- 

Má partner monopolné 
postavenie  
na implementáciu týchto aktivít? 
(áno/nie) Ak áno, na akom 
základe? 

 --- 

Obchodné meno/názov  --- 

Sídlo  --- 

IČO  --- 

V prípade viacerých partnerov, doplňte údaje za každého partnera. 
 

5. Predpokladaný časový rámec 
Dátumy v tabuľke nižšie nie sú záväzné, ale predstavujú vhodný a žiadúci časový rámec  

pre zabezpečenie procesov, vedúcich k realizácii národného projektu.  

Dátum vyhlásenia vyzvania 
vo formáte Mesiac/Rok 

05/2019 

Uveďte plánovaný štvrťrok 
podpísania zmluvy o NFP s 
prijímateľom  

3.štvrťrok/2019 

Uveďte plánovaný štvrťrok  
spustenia realizácie projektu  

4.štvrťrok/ 

Predpokladaná doba realizácie 
projektu v mesiacoch  

38 mesiacov:  11/2019 - 31.12.2022 

 
6. Finančný rámec 

Alokácia na vyzvanie (zdroj EÚ 
a ŠR) 

28 971 147,17 EUR (zdroj EÚ 24 625 475,09 EUR; zdroj ŠR 4 345 672,08 
EUR 

 

                                                                 
3 Uveďte dôvody pre výber partnerov (ekonomickí, sociálni, profesijní...). Odôvodnite dôvody vylúčenia akejkoľvek tretej strany ako potenciálneho 

realizátora. 
4 Uveďte, na základe akých kritérií bol partner vybraný, alebo ak boli zverejnené, uveďte odkaz na internetovú stránku, kde sú dostupné. Ako 

kritérium pre výber - určenie partnera môže byť tiež uvedená predchádzajúca spolupráca žiadateľa  s partnerom, ktorá bude náležite opísaná a 
odôvodnená, avšak nejde o spoluprácu, ktorá by v prípade verejných prostriedkov spadala pod pôsobnosť zákona o VO. 
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Celkové oprávnené výdavky 
projektu 

28 971 147,17 EUR  

Vlastné zdroje prijímateľa  

 
7. Východiskový stav 

- Uveďte východiskové dokumenty na regionálnej, národnej a európskej úrovni, ktoré priamo súvisia s 
realizáciou NP:  

 
 

                     a) Východiskové dokumenty 
- Stratégia SR pre integráciu Rómov do roku 2020 
- Národný program reforiem Slovenskej republiky 
- Stratégia Európa 2020, KOM(2010) 2020. 
- Oznámenie Komisie EP, Rade, EHaSV a VR- Nediskriminácia a rovnaké príležitosti: Obnovený 

      záväzok. Nástroj spoločenstva a politiky v oblasti začleňovania Rómov. [KOM(2011)0420].  
- Oznámenie Komisie EP, Rade, EHaSV a VR– Rámec EÚ pre národné stratégie integrácie Rómov do 
-   roku 2020 [KOM(2011)173].  
-  UNDP: Situačná analýza vybraných aspektov životnej úrovne domácností vylúčených rómskych 

osídlení. Bratislava 2013. 
-  FRA/UNDP: Situácia Rómov v 11 členských štátoch EÚ– predbežné výsledky prieskumu (2012) 
- Odporúčanie Rady o účinných opatreniach na integráciu Rómov v členských štátoch 2013/C 

                   378/01 
- Zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v 

oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
- Zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 
- Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
- Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
 
b. Uveďte predchádzajúce výstupy z dostupných analýz, na ktoré nadväzuje navrhovaný zámer NP 

(štatistiky, analýzy, štúdie,...):  
 
Terénna sociálna práca na Slovensku v minulosti realizovaná MPSVaR prostredníctvom dopytovo 

orientovaných a neskôr ako národný projekt bola evaluovaná vo väčšom rozsahu dvakrát. 
               V roku 2009 bola prezentovaná záverečná správa z  výskumu terénnej sociálnej práce 

v marginalizovaných rómskych komunitách – Výkon terénnej sociálnej práce 
v marginalizovaných rómskych komunitách (Hrustič, realizovateľ Ústav Etnológie SAV, 2009) 
a v roku 2015 sa prezentovali výstupy z evaluácie Terénnej sociálne práce na Slovensku (Škobla, 
Hurle, Grill pre IA MPSVaR, financovanej z ESF v programovom období 2007 – 2013 na 
Slovensku). V oboch prípadoch boli potvrdené tézy, že terénna sociálna práca v obciach  sa 
etablovala ako významná sociálna služba. 

              Ukázala sa užitočná  v mnohých lokalitách a takmer nevyhnutná pre kontinuálne riešenie 
množstva sociálnych problémov. V mnohých obciach sa terénni sociálni pracovníci a terénni 
pracovníci ( ďalej len TSP/TP) etablovali ako špecializovaní odborníci v záležitostiach, ktorými sa 
predtým zaoberali všeobecne úradníci alebo mimovládne organizácie.  

               Terénna sociálna práca sa stala jednou z najstabilnejších služieb na lokálnej úrovni, ktorá je 
zameraná na priamu prácu s klientmi a ktorá funguje ako prostredník medzi klientmi, obcami, 
štátom a ďalšími inštitúciami.  

 
               Terénna sociálna práca tiež predstavuje pozitívny posun od relatívne represívnych a 

disciplinárnych intervencií zo strany štátnych a neštátnych inštitúcií (s ktorými sa chudobní v 
posledných rokoch často stretávali) k demokratickému a participatívnemu spôsobu riešenia 
problémov, s ktorými sa chudobné a sociálne vylúčené skupiny stretávajú.  
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              Terénna sociálna práca funguje ako prostredník v komunikácii medzi vedením obce a 

marginalizovanými obyvateľmi a napomáha riešiť susedské vzťahy.  
 
               Záverečná výskumná správa z roku 2009 odporúčala v nasledujúcich rokoch zaviesť nižšie 

uvedené opatrenia: 
 

● Pravidelná a sformalizovaná komunikácia medzi projektovými koordinátormi (FSR) a terénnymi 
sociálnymi pracovníkmi 

● Pravidelná a sformalizovaná komunikácia medzi terénnymi sociálnymi pracovníkmi a pracovníčkami 
v regióne 

● Zabezpečenie pravidelnej supervízie a odborného poradenstva pre terénnych sociálnych 
pracovníkov 

● Pravidelná a sformalizovaná komunikácia s obcou 
● Dodržiavanie pracovnej náplne terénnych sociálnych pracovníkov 
● Pravidelné odborné školenia, semináre a tréningy pre pracovníkov TSP, ktoré by umožnili ich 

odborný rast 
● Zníženie administratívnych požiadaviek na terénnych sociálnych pracovníkov 
● Ustálenie podmienok refundácie a administratívnych povinností 
● Prehodnotiť kvalifikačné predpoklady na výkon terénnej sociálnej práce, najmä pre asistentov TSP 
● Zlepšenie materiálno-technických podmienok na výkon práce 
● Jednoznačné zadefinovanie terénnej sociálnej práce a komunitnej práce 
● Vytvoriť priestor na posúvanie návrhov na systémové zmeny alebo vylepšenia 

 
              Následne výstupom Evaluácie terénnej práce v roku 2015 bolo niekoľko návrhov opatrení a odporúčaní – 

operatívneho i strategického charakteru: 
-  Operatívne odporúčania v oblasti otázok materiálneho charakteru pri výkone terénnej sociálnej práce,  
-  Odporúčania v oblasti vzájomných interakcií a vzťahov pri výkone terénnej sociálnej práce,  
-  Strategické odporúčania v oblasti programového dizajnu, inštitucionálnych/ administratívnych štruktúr  
súvisiacich s programom terénnej sociálnej práce 
 
Z vyššie uvedenej výskumnej správy a evalvácie sme vychádzali aj pri tvorbe projektového zámeru 
k národnému projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných 
rómskych komunít, ktorý sa v obciach začal implementovať v júni 2017, s predpokladaným ukončením 
aktivít v teréne v októbri 2019. 

 
               Do prebiehajúceho projektu sme zaviedli aktivity, ktoré sa ukázali pri analýzach ako potrebné, nevyhnutné 

pre zlepšenie, zefektívnenie práce a skvalitnenie poskytovaných služieb: 
 

skupinovú supervíziu pre terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov, 
 
vzdelávanie v dvoch moduloch (pozn. zatiaľ prebieha iba sociálno-psychologický výcvik, ktorý má 
z dostupného verbálneho hodnotenia lektorov ako i regionálnych koordinátorov veľmi dobrú spätnú väzbu 
zo strany TSP/TP, 
pravidelné koordinačné stretnutia regionálnych koordinátorov s pracovníkmi TSP/TP z pridelených obcí  - 
často za účasti spolupracujúcich inštitúcií (Úrady práce - odbor Sociálno-právnej ochrany detí; PZ; Centrá 
právnej pomoci a pod.). 
 
Projekty terénnej sociálnej práce mali priamy dopad na riešenie mnohých životných situácií a problémov 
ľudí na lokálnej úrovni. Z tohto dôvodu je nevyhnutné v podpore výkonu terénnej sociálnej práce 
pokračovať a dovolíme si ju považovať  za prerekvizitu pre úspešnú realizáciu iných intervencií zameraných 
na integráciu marginalizovaných rómskych komunít realizovaných v obciach. 
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     c. Uveďte, na ktoré z ukončených a prebiehajúcich národných projektov5 zámer NP priamo 
nadväzuje, v čom je navrhovaný NP od nich odlišný a ako sú v ňom zohľadnené výsledky/dopady 
predchádzajúcich NP (ak relevantné): 

 
              Predkladaný zámer NP vychádza zo skúseností vyššie spomínaných dopytovo orientovaných projektov, 

Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach, ktorý v predchádzajúcom programovom období 
2007-2013 bol pilotným projektov implementovaným v tom čase Fondom sociálneho rozvoja a neskôr 
Implementačnou agentúrou MPSVR SR. Zároveň priamo nadväzuje na v súčasnosti prebiehajúci NP Terénna 
sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, ktorý 
implementuje predkladateľ zámeru ÚSVRK/MV SR. 
 

 
Predkladaný PZ NP bude okrem rozšírenia počtu zapojených obcí, ponúkať aj flexibilnejšie možnosti 
vzdelávania sa terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov podľa typov problémov, ktoré 
v danom regióne najčastejšie TSP/TP riešia. Našim zámerom je ponúkať v novej fáze kvalitnejšie služby 
klientom prostredníctvom TSP/TP, ktoré budú reflektovať potreby klientov v zapojených regiónoch. 
Podpornou činnosťou k zvyšovaniu odbornosti a posilňovaniu kompetencií pracovníkov v konkrétnych téma 
bude aj poskytovanie individuálnej supervízie. Bude prebiehať v dvoch formách - na dobrovoľnej 
i distribuovanej báze (na základe odporúčania regionálneho koordinátora). Súbežne bude novým prvkom aj 
poskytovanie orientácie v  základných špecifikách rómskych marginalizovaných komunít, pokiaľ ide o ich 
históriu, tradície, jazyk a iné kultúrne odlišnosti, keďže v mnohých prípadoch ide o nutnosť odlišne riešiť 
niektoré životné situácie týchto MRK. 

 
Ďalším doplňujúcim prvkom je zvýšená spolupráca medzi pomáhajúcimi profesiami v zapojených obciach, 
pravidelné stretnutia ohľadom riešenia problémov klientov MRK i určovania si kompetencií a úloh. 

              V neposlednom rade bude pridaným komponentom súbor tzv. senzibilizačných aktivít v obciach. 
Senzibilizačné aktivity budú zamerané na väčšinové obyvateľstvo a ich scitlivovanie vo vzťahu 
k porozumeniu dôležitosti riešenia tém súvisiacich s marginalizovanými Rómami. Stretnutia budú zamerané 
na prekonávanie negatívneho nastavenia voči intervenciám pre spomínanú skupinu obyvateľov. 

 
Zároveň máme ambíciu v druhej fáze zapojiť do NP obce s nižšou koncentráciou MRK. 

 
Územná pôsobnosť implementovaných projektov ÚSVRK je primárne zacielená na obce s vyšším počtom 
MRK, nakoľko sa jedná o lokality z najvyššou mierou zaostalosti a segregácie. Národné projekty IA MPSVR 
SR sú realizované v mestách a obciach s vyšším počtom obyvateľov z dôvodu, že v takýchto lokalitách sa 
nachádza vyššia koncentrácia znevýhodnených skupín. Ide o zjavnú skutočnosť, nakoľko práve tieto 
komunity potrebujú najviac podpory. Pri porovnávaní obcí zapojených a nezapojených do týchto projektov 
je jednoznačné, že v obciach s celkovým počtom obyvateľov s prítomnosťou MRK od 50 – 200 je zapojenie 
sa do projektov minimálne. V prípade týchto obcí je výrazný problém s finančným príspevkom štátu cez 
podielové dane, ktorý je tak nízky, že v mnohých prípadoch nepokrýva ani mzdu starostu obce na plný 
úväzok v trvalom pracovnom pomere. Z tohto dôvodu má obec nedostatok existujúcich kapacít na 
zapájanie sa do rôznych výziev, napriek skutočnosti, že je tu potreba nevyhnutne riešiť prítomnosť 
koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby.  
Graf 1 -  
Graf poukazuje na skutočnosť, že obce s prítomnosťou MRK väčšou ako 1000 osôb sú zapojené takmer bez 
výnimky (98%), pričom miera zapojenosti obcí s prítomnosťou MRK pod 150 nedosahuje ani 20%. Podobne, 
až 95% obyvateľov z MRK z najväčších komunít má možnosť využiť služby cez podporené NP vo svojich 
obciach, pritom toto číslo je opäť len 16% a menej v menších komunitách. Zdrojom údajov je Atlas 
rómskych komunít 2013. 
 
 

                                                                 
5 V prípade ak je to relevantné, uveďte aj ukončené národné projekty z programového obdobia 2007-2013. 
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Tab. č. 1 

 

 

Vzniknutú situáciu zhoršuje fakt, že ide prevažne o obce, kde túto činnosť nevedia zabezpečiť z vlastných 
zdrojov. Kým väčšie lokality operujú okrem uvedených NP aj asistentmi v školách/škôlkach, poriadkovými 
službami (MOPS), zdravotnými osvetármi alebo aktivačnými pracovníkmi, tieto doplnkové služby zväčša nie 
sú k dispozícii v obciach s nízkym počtom obyvateľov s prítomnosťou MRK.  

 
Najvýraznejším prejavom sociálneho vylúčenia je chudoba, ktorá nadobúda extrémnu podobu. V dôsledku 
chudoby môže vzniknúť mnohonásobné znevýhodnenie, počnúc nezamestnanosťou, nízkym príjmom, zlým 
bývaním, nedostatočnou zdravotnou starostlivosťou až po prekážky v prístupe k vzdelávaniu, kultúre, 
nedostatku základných spôsobilostí, nedostatku príležitostí celoživotného vzdelávania. Najmä obyvatelia 
marginalizovaných rómskych komunít sú vystavení širokospektrálnemu vylučovaniu a diskriminácii, v 
dôsledku ktorej sú izolovaní a vzdialení od zamestnania, príjmu, príležitosti vzdelávať sa, ako aj od 
sociálnych a komunitných sietí a aktivít. 

 
            d. Popíšte problémové a prioritné oblasti, ktoré rieši zámer národného projektu. (Zoznam známych 

problémov, ktoré vyplývajú zo súčasného stavu a je potrebné ich riešiť):  
 
            Na základe realizácie národného projektu v I. fáze vyplynula potreba: 

- zvýšiť počet regionálnych koordinátorov a projektových manažérov za účelom zabezpečenia plynulejšieho 
chodu aktivít, zníženia finančných cestovných výdavkov (viac regionálnych koordinátorov bude 
cestovať na kratšie vzdialenosti a menej často); 

- zabezpečiť urýchlenie procesov spracovania podkladov k finančným transferom a následne predkladanie 
zúčtovaní, čo v priamej úmere urýchli a zvýši čerpanie v národnom projekte 

- zabezpečiť podporu opatrení pri riešení problémov a potrieb obyvateľov v obciach s nízkym počtom 
obyvateľov s prítomnosťou MRK prostredníctvom terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych 
pracovníkov s cieľom znižovania nerovností a rozdielov medzi sociálne vylúčenými a 
marginalizovanými skupinami rómskej populácie a majoritou v lokalitách s prítomnosťou 
separovaných a segregovaných marginalizovaných rómskych komunít, ktoré nemali možnosť zapojiť 
sa do žiadnych výziev 

 
 

              e. Popíšte administratívnu, finančnú a prevádzkovú kapacitu žiadateľa a partnera (v prípade, že 
v projekte je zapojený aj partner) 
 

V súčasnom období MV SR/ÚSVRK so sídlom v Bratislave využíva kancelárske priestory, ktoré sú vo 

vlastníctve Ministerstva vnútra SR. Zároveň svoju činnosť vykonáva aj prostredníctvom 10 regionálnych 

kancelárií a v 9 z nich pôsobia koordinátori NP TSP a TP, ako aj ďalších dvoch projektov NP KC a NP PRIM.  

  

Veľkosť komunity Zapojenosť obcí Dostupnosť pre MRK 

Nad 1000 MRK 98% 95% 

500 až 1000 MRK 74% 75% 

250 až 500 MRK 58% 60% 

150 až 250 MRK 35% 36% 

100 až 150 MRK 15% 16% 

50 až 100 MRK 12% 14% 

Pod 50 MRK 3% 4% 
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Priestory MV SR/ÚSVRK sú v súčasnosti vybavené štandardným kancelárskym nábytkom (kancelárske stoly, 
stoličky, skrine a ďalšie interiérové zariadenia) a kancelárskou technikou (výpočtová technika a ďalšie 
zariadenia) a sú pripravené na realizáciu projektu. Priestory budú využívané jednak na činnosť metodika, 
regionálnych koordinátorov, ako aj na činnosť riadiaceho personálu projektu. 
  
Účelnosť navrhnutého systému riadenia projektu 
MV SR/ÚSVRK bude prijímateľom národného projektu na základe rozhodnutia o schválení projektu.  
Bude zodpovedať za celkové riadenie a finančné riadenie projektu, pričom zabezpečí najmä nasledovné 
činnosti: 
•             riadenie projektu  
•             koordinácia podaktivít  
•             metodické usmerňovanie regionálnych koordinátorov  
•             riadenie projektového tímu, vedenie personálnej agendy  
•             finančné riadenie projektu  
•             zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov/NFP  
•             monitorovanie, hodnotenie, informovanosť a komunikáciu  projektu  
•             obstarávanie tovarov a služieb  
•             kontrolnú činnosť v rámci projektu, dodržiavanie zmlúv o spolupráci a pod.  
 
Riadenie zabezpečuje MV SR/ÚSVRK prostredníctvom interných zamestnancov v súlade s rozhodnutím o 
schválení projektu, usmerneniami RO/SO, internými predpismi a smernicami, ako aj ostatnými záväznými 
dokumentmi a platnými právnymi predpismi SR. V rámci projektu sa predpokladá spolupráca s externými 
expertmi, evaluátormi a supervízormi, ktorí budú zamestnaní na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu 
o pracovnej činnosti. 
 
Pôvodná personálna kapacita NP Terénna  sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou 

marginalizovaných rómskych komunít je nepostačujúca pre výkon a plynulú implementáciu projektu a preto 

navrhujeme rozšírenie personálnych kapacít: 

1x hlavný projektový manažér 

2x metodik 

6x projektový manažér 

15x regionálny koordinátor (BB, RS, NR, KE, PV, HE, SNV, SK, KK, MI) 

 
8. Vysvetlite hlavné ciele NP (stručne): 

(očakávaný prínos k plneniu strategických dokumentov, k socio-ekonomickému rozvoju oblasti pokrytej 
OP, k dosiahnutiu cieľov a výsledkov príslušnej prioritnej osi/špecifického cieľa) 

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 1 z 11. januára 2012 bola schválená Stratégia Slovenskej republiky 

pre integráciu Rómov do roku 2020, ktorá reaguje na potrebu riešiť výzvy spojené so sociálnym a 

spoločenským začleňovaním rómskych komunít aj na úrovni Európskej únie. Princípy stratégie tvoria základ 

smerovania politík s cieľom dosiahnuť zásadný pokrok v procese inklúzie Rómov. Následne uznesením vlády 

Slovenskej republiky č. 25 zo 17.1.2019boli aktualizované akčné plány Stratégie Slovenskej republiky pre 

integráciu Rómov do roku 2020 pre oblasti: vzdelávania, zamestnanosti, zdravia, bývania a finančného 

začlenenia. Prostredníctvom implementácie NP a činnosťou terénnych sociálnych pracovníkov sa budú 

v predkladanom NP napĺňať konkrétne opatrenia vo vyššie uvádzaných oblastiach. 

Národný projekt „Terénna sociálna práca  a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných 

rómskych komunít II. (NP TSP a TP II.) plne rešpektuje tieto strategické princípy a jeho obsahová štruktúra 

korešponduje s cieľmi prioritnej osi č. 5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít (5) Operačného 

programu Ľudské zdroje, ktorých ambíciou je prispieť k znižovaniu nerovností a rozdielov medzi sociálne 

vylúčenými, marginalizovanými skupinami rómskej populácie a majoritou. 
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Cieľom je poskytovanie čo najkvalitnejších a najefektívnejších služieb klientom a následne  profesionalizácia 
sociálnej práce v marginalizovaných rómskych komunitách. 
Terénna sociálna práca „poskytuje asistenciu ľuďom, ktorým chýbajú základné zručnosti a funkčná 
gramotnosť a preto je nevyhnutná pre integráciu príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít do 
spoločnosti, najmä zlepšenie ich zamestnateľnosti a podporu vzdelávania. 
 
V NP sa zohľadnila podpora indikatívne 44 obcí s počtom obyvateľov do 1000 a súčasne spĺňajúcich 
podmienku rozsahu zastúpenia obyvateľov MRK od 50 – 200 nachádzajúcich sa v Atlase rómskych komunít  
(NUTS II okrem Bratislavského kraja), ktoré neboli v predchádzajúcom období podporené žiadnym 
národným projektom zameraným na podporu poskytovania sociálnej služby financovanými z prostriedkov 
európskych štrukturálnych fondov. Počet obcí sme stanovili na základe analýzy dát z Atlasu rómskych 
komunít 2013. Z celkového počtu obcí 438 (spĺňajú vyššie uvedené kritériá) predstavuje indikatívny počet 
vzorku 10% obcí, v ktorých bude úlohou NP verifikovať záujem a potrebu podpory sociálnej služby – 
terénna sociálna práca a terénna práca a zároveň motivovať obce k zavedeniu TSP ako trvalej sociálnej 
služby v obci. 

Z Atlasu rómskych komunít (2013) vyplýva, že počet obcí s nízkym počtom obyvateľov s prítomnosťou MRK 
od 50 do 200 je: 

 

  Tab. č.2    

BBSK KSK NRSK POSK TSK TTSK ZSK 

128 obcí 98 obcí 71 obcí 77 obcí 19 obcí 34 obcí  11 obcí 

 

 

9. Očakávaný stav a merateľné ciele 

V tejto časti popíšte očakávané výsledky projektu s konkrétnym prínosom vo vzťahu k rozvoju 
oblasti pokrytej operačným programom a zrealizovaniu aktivít. V tabuľke nižšie uveďte projektové 
ukazovatele a iné údaje. Projektové ukazovatele musia byť definované tak,  
aby odrážali výstupy/výsledky projektu a predstavovali kvantifikáciu toho, čo sa realizáciou aktivít 
za požadované výdavky dosiahne.6 

Cieľ  národného projektu 
Merateľný 
ukazovateľ 

Indikatívna 
cieľová 

hodnota 

Aktivita 
projektu 

Súvisiaci 
programový 
ukazovateľ7 

Poskytovanie kvalitných 
a efektívnych služieb 
klientom;  
profesionalizácia terénnej 
sociálnej práce v 
marginalizovaných 
rómskych komunitách. 

P0267 - Počet 
osôb z MRK, ktoré  
využili služby 
terénnych 
sociálnych 
pracovníkov a 
terénnych 
pracovníkov 
zapojených do 
projektu 

50 000 podaktivita č. 2 x  

                                                                 
6 V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevypĺňa, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné a jasné zdôvodnenie, prečo nie je 

možné uviesť požadované údaje.  
7 Národný projekt by mal obsahovať minimálne jeden relevantný projektový ukazovateľ, ktorý sa agreguje  

do programového ukazovateľa. Pri ostatných projektových ukazovateľoch sa uvedie N/A. 
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Poskytovanie kvalitných 
a efektívnych služieb 
klientom;  
profesionalizácia terénnej 
sociálnej práce v 
marginalizovaných 
rómskych komunitách. 
 

P0361 - Počet 
projektov 
zameraných na 
verejné správy 
alebo sociálne 
služby na 
vnútroštátnej, 
regionálnej a 
miestnej úrovni 

1 hlavná aktivita 
projektu 

C022  Počet 
projektov 
zameraných na 
verejné 
správy alebo 
sociálne služby 
na 
vnútroštátnej, 
regionálnej a 
miestnej 
úrovni 

Poskytovanie kvalitných 
a efektívnych služieb 
klientom;  
profesionalizácia terénnej 
sociálnej práce v 
marginalizovaných 
rómskych komunitách. 
 

P0431 - Počet 
terénnych 
sociálnych 
pracovníkov a 
terénnych 
pracovníkov 
zapojených do 
projektu 

592 Hlavná aktivita 
projektu 

O0101 Počet 
zamestnancov 
vo výchovno-
vzdelávacom 
procese 
a v oblasti 
poskytovania 
sociálnych 
služieb 

Poskytovanie kvalitných 
a efektívnych služieb 
klientom;  
profesionalizácia terénnej 
sociálnej práce v 
marginalizovaných 
rómskych komunitách. 
 

P0432 - Počet 
osôb z MRK, ktorí 
sa zamestnali na 
pozíciách 
sociálnych 
pracovníkov a 
terénnych 
pracovníkov 
zapojených do 
projektu 

180 Hlavná aktivita 
projektu 

O0101 Počet 
zamestnancov 
vo výchovno-
vzdelávacom 
procese  
a v oblasti 
poskytovania 
sociálnych 
služieb  

Iné údaje, ktorými je možné sledovať napĺňanie cieľov národného projektu (ak relevantné) 

Cieľ národného projektu Ukazovateľ 
Indikatívna 

cieľová 
hodnota 

Aktivita projektu 

Poskytovanie kvalitných 
a efektívnych služieb 
klientom;  
profesionalizácia terénnej 
sociálnej práce v 
marginalizovaných 
rómskych komunitách. 
 

D0311 - Počet 
účastníkov, ktorí 
nie sú sledovaní 
prostredníctvom 
karty účastníka 

4500 Hlavná aktivita projektu 
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V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte údaje za každý merateľný ukazovateľ. 
 

10. Bližší popis merateľných ukazovateľov.8  
 

Predmetná časť sa týka projektových ukazovateľov  

Názov merateľného 
ukazovateľa9 

P0267 - Počet osôb z MRK, ktoré využili  služby terénnych sociálnych 
pracovníkov a terénnych pracovníkov zapojených do projektu 

Akým spôsobom sa budú 
získavať dáta? 

Zber v teréne vykonávajú TSP/TP pri prvotnom kontakte pracovníka 
s vidujú v ITMS 2014+; 

 
 

Predmetná časť sa týka projektových ukazovateľov  

Názov merateľného 
ukazovateľa10 

P0431 -Počet terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych 
pracovníkov zapojených do projektu  

 

Akým spôsobom sa budú 
získavať dáta? 

Zber údajov pri mesačnej kontrole kvality výkonu vykonanej 
regionálnym koordinátorom; následná evidencia v ITMS2014+: 
 

 
 

Predmetná časť sa týka projektových ukazovateľov  

Názov merateľného 
ukazovateľa11 

Počet osôb z MRK, ktoré sa zamestnali na pozíciách sociálnych 
pracovníkov terénnych pracovníkov zapojených do projektu  

Akým spôsobom sa budú 
získavať dáta? 

Na základe seba deklarácie konkrétnych zamestnancov obce v rámci 
NP;   zber údajov pri mesačnej kontrole kvality výkonu vykonanej 
regionálnym koordinátorom; následná evidencia v  ITMS2014+: 
 

V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte údaje za každý z nich. 
 

11. Očakávané dopady 

Zoznam prínosov a prípadných iných dopadov, ktoré sa dajú očakávať  
pre jednotlivé cieľové skupiny 

Dopady  Cieľová skupina (ak relevantné)   

Zlepšenie sociálnej 
situácie skupín sociálne 
vylúčených alebo 
ohrozených sociálnym 
vylúčením s dôrazom na 
MRK 

Príslušníci a obyvatelia z MRK     30 000 

                                                                 
8 V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevypĺňa, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné a jasné zdôvodnenie, prečo nie je 

možné uviesť požadované údaje. 
9 V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ. 
10 V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ. 
11 V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ. 
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Zoznam prínosov a prípadných iných dopadov, ktoré sa dajú očakávať  
pre jednotlivé cieľové skupiny 

Dopady  Cieľová skupina (ak relevantné)-   

Zvýšenie zamestnanosti 
možnosťou lepšieho 
uplatnenia sa na trhu 
práce a získanie 
odborných zručností 

zamestnanci obcí TSP/TP (nie sú 
síce CS v zmysle revidovaného 
OP ĽZ, ale projekt má výrazný 
dopad na túto skupinu osôb 
vykonávajúcich TSP a TP.) 

592 

 
V prípade viacerých cieľových skupín, doplňte dopady na každú z nich. 

 
12. Aktivity 

a) Uveďte detailnejší popis aktivít.  
 
Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej podpornej aktivity (riadenie projektu) a jednej hlavnej 
aktivity pozostávajúcej zo štyroch podaktivít. Hlavná aktivita vychádza zo špecifického cieľa 5.1.2 Zvýšiť 
finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov. 
 
 

Hlavná aktivita projektu: 

Podpora dostupnosti terénnej sociálnej práce a terénnej práce 
Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej podpornej aktivity (riadenie projektu) a jednej hlavnej 
aktivity - Podpora dostupnosti terénnej sociálnej práce a terénnej práce, ktorá bude trvať 36 mesiacov 
Termín realizácie: 11/2019 – 10/2022 
 
Cieľ aktivity:  

Terénna sociálna práca je odborná činnosť, ktorá je prevažne vykonávaná v prirodzenom prostredí človeka 
(v byte, komunite, vo voľnom priestranstve) a je zameraná na prevenciu sociálneho vylúčenia alebo jeho 
prehlbovania. Je zameraná na uľahčovanie života, sprevádzanie v ťažkých životných situáciách a 
zmierňovanie dopadov zlej sociálnej situácie: chudoby a sociálneho vylúčenia. Terénna práca je činnosť 
vykonávaná v prirodzenom prostredí človeka (v byte, komunite, voľnom priestore), zameraná na podporu 
aktivít, ktoré smerujú k zmierneniu dôsledkov sociálneho vylúčenia a chudoby. Je podpornou činnosťou pre 
terénnu sociálnu prácu. 
 
Hlavná aktivita projektu bude realizovaná prostredníctvom podaktivít:  
 
1. Koordinácia a metodické usmerňovanie terénnej sociálnej práce a terénnej práce 
2. Výkon terénnej sociálnej práce a terénnej práce v obciach s prítomnosťou MRK 
3. Odborná podpora, vzdelávanie a rozvoj terénnej sociálnej práce a terénnej práce, supervízia 
4. Monitorovanie aktivít projektu. 
 
Podaktivita 1: Koordinácia a metodické usmerňovanie terénnej sociálnej práce a terénnej práce 
 
Cieľom je zabezpečiť efektívne riadenie podaktivity, koordináciu aktivít vrátane spolupráce s rôznymi 
partnermi projektu, predovšetkým obcami, ako aj koordináciu zainteresovaných pracovných pozícii v rámci 
programu prostredníctvom vytvorenej siete regionálnych koordinátorov. 
Starostom obcí, resp. ich zástupcom bude poskytovaná odborná podpora formou konzultácií a poradenstva 
podľa ich potrieb, ktorú si budú môcť vyžiadať prostredníctvom vecne a územne príslušných regionálnych 
koordinátorov. Tieto konzultácie a poradenstvo sa môžu týkať napríklad riešenia modelových či 
komplikovanejších situácií v oblastiach sociálnych služieb. 
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Koordinácia terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov bude podporovaná 
implementáciou systému pre evidenciu spisovej dokumentácie klientov, vedením terénnych denníkov, 
evidenciou rôznych činností, plánovaných aktivít vykonávaných s klientmi a podobne. Systém bude 
využívaný jednak pre evidenciu a efektívnejší výkon práce, ale zároveň pre kontrolu a vyhodnocovanie 
práce terénnych sociálnych pracovníkov, terénnych pracovníkov, regionálnych koordinátorov a tiež pre 
vyhodnocovanie účinnosti výkonu v obciach. 
 
Počas realizácie národného projektu sa budú prostredníctvom regionálnych koordinátorov konať pravidelné 
pracovné stretnutia terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov, na ktorých sa budú 
reflektovať aktuálne problémy v danom regióne za pomoci prizvaných expertov (právne poradne, rómski 
špecialisti pri PZ SR, lekári, a pod.). Tieto stretnutia budú prebiehať v približne trojmesačných intervaloch.  
Pracovníci sa na nich budú mať priestor dozvedieť o realizácii národného projektu v ostatných zapojených 
obciach; vymieňať si skúsenosti z riešení náročných situácií klientov, zdieľať konkrétne pokroky v práci 
s klientmi z marginalizovaných rómskych komunít v podobe prezentovania príkladov dobrej praxe. 
V zapojených obciach budú prebiehať aj stretnutia pracovníkmi z iných zapojených národných projektov, 
najmä o pracovníkov komunitných centier, pracovníkov v rámci národného projektu Zdravé regióny, 
asistentov v národnom projekte Predprimárne vzdelávanie a MOPS. Terénni sociálni pracovníci budú aj 
naďalej nápomocní pri sprostredkovávaní informácii pri projektoch z operačnej osi PO6 (výstavba 
a rekonštrukcia MŠ, KC a pod). 
 
 
Podaktivita 2 Výkon terénnej sociálnej práce a terénnej práce v obciach s prítomnosťou MRK 
  
Hlavným cieľom terénnej sociálnej práce a terénnej práce je motivácia a aktivizácia jednotlivcov a rodín na 
riešenie problémov prostredníctvom a podporou terénneho sociálneho pracovníka i terénneho pracovníka.  
 

Za ďalšie ciele terénnej sociálnej práce možno všeobecne považovať  prevenciu sociálneho vylúčenia a jeho 
prehlbovania, prevenciu sociálne rizikových javov, zmierňovanie negatívnych dôsledkov a rizík životných 
situácii klientov, vrátane ich dopadu na spoločnosť. V neposlednom rade terénna sociálna práca pomáha 
zmierňovať nerovnosti, vrátane nerovného prístupu k službám, vzdelaniu, bývaniu a pod., poskytuje pomoc 
klientovi získať sociálne kompetencie a odovzdáva rôzne informácie. 
 

Špecifikom terénnej sociálnej práce je vyhľadávanie potencionálnych klientov v ich prirodzenom prostredí. 
Tento spôsob umožňuje pomoc osobám, ktoré inštitucionálnu pomoc odmietajú, resp. o nej nemajú 
informácie či z rôznych dôvodov nie je dostupná. Terénna sociálna práca kladie vysoké nároky na 
profesionalitu a etické správanie pracovníkov  pri vstupe na teritórium cieľovej skupiny. 
 
Činnosti terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov v obci sa budú zameriavať na 
definovanie príčin sociálneho vylúčenia a zároveň na zadefinovanie opatrení proti sociálnemu vylúčeniu. 
Všetky intervencie a opatrenia budú vykonávané  pracovníkmi po konzultácií a dohode s klientom, prípadne 
sa navrhne riešenie iným odborníkom.  
Pre evidenciu výkonu NP TSP II. počas realizácie projektu zabezpečí elektronickú aplikáciu, ktorú budú TSP, 
TP, ASP využívať na evidenciu vykonaných činností a záznamov o klientoch (internetová aplikácia, ku ktorej 
sa bude možné pripojiť bez ohľadu na lokalitu a jej funkcie nebudú podmienené na špecifický typ softvéru v 
PC). Aplikácia bude zabezpečená prostredníctvom verejného obstarávania.  
 
Terénna sociálna práca a terénna práca budú poskytované v obciach zapojených do národného projektu 
TSP a TP I. prostredníctvom uzavretých Zmlúv o spolupráci. Obce boli vybrané na základe tzv. Indexu 
podrozvinutosti a tvorili zoznam 153 lokalít (150 obcí, vrátane 4 MČ mesta Košice). V druhej fáze NP 
prijímateľ národného projektu plánuje rozšíriť tento zoznam o ďalších 44 obcí, ktoré sa nachádzajú v Atlase 
rómskych komunít. Pri stanovení počtu pracovníkov vychádzame zo súčasného stavu pracovníkov 
v zapojených obciach, zohľadňujeme však aj 12 nezapojených obcí a pripočítavame nové pracovné miesta 
pre plánované malé obce (44 nových obcí, kde bude pre veľkosť MRK vždy iba 1 pracovník - obec bude mať 
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na výber uplatniť si pracovné miesto v zmysle zákona 448/2008 Z.z. alebo 219/2014 Z.z. V upravenej verzii 
predkladáme počet 270 TSP/300 TP/22 ATSP. 
 
Vzhľadom na počet nezapojených obcí v prvej fáze 12, predkladaný PZ otvára možnosti pre neverejných 
poskytovateľov sociálnych služieb ako o potenciálnych užívateľov vo vyššie uvedených obciach, v ktorých 
primárne obec nemala záujem, resp. nedokázala zabezpečiť zapojenie sa do NP z dôvodu nedostatku 
kvalifikovaných pracovných kapacít.  
 
Zapojené obce budú za základe Zmlúv o spolupráci zamestnávať terénnych sociálnych pracovníkov a 
terénnych pracovníkov a vytvárať pre nich materiálne, technické a organizačné podmienky pre výkon práce 
podľa Štandardov terénnej sociálnej práce a terénnej práce v sociálne vylúčených komunitách. 
 
Prijímateľ národného projektu bude činnosť týchto zamestnancov obcí financovať prostredníctvom 
finančných transferov obciam, ktoré budú obsahovať náklady na zamestnanie terénnych sociálnych 
pracovníkov a terénnych pracovníkov, na ich cestovné, stravné, kancelárske a telekomunikačné výdavky. 
Novým komponentom budú aktivity zamerané na scitlivovanie verejnosti. Tzv.senzibilizačné aktivity budú 
zamerané na väčšinové obyvateľstvo a ich scitlivovanie vo vzťahu k porozumeniu dôležitosti riešenia tém 
súvisiacich s marginalizovanými Rómami. Stretnutia medzi majoritným obyvateľstvom a MRK budú 
zamerané na prekonávanie negatívneho nastavenia voči intervenciam pre spomínanú skupinu obyvateľov. 
Stretnutia budú poskytovať príležitosť na vzájomné spoznávanie sa prostredníctvom rôznych spoločných, 
interaktívnych aktivít, na ktorých sa budú hľadať, objavovať a prezentovať témy, hodnoty a názory 
spájajúce majoritu s MRK. Vychádzame z faktu, že tieto negatívne nastavenia spôsobuje často nedostatočná 
informovanosť a širší kontext riešenia problémov. Väčšinové obyvateľstvo by malo chápať, že národný 
projekt a jednotlivé programy budú mať pozitívny dosah aj na kvalitu  života širšej verejnosti, keďže ich 
primárnym cieľom je odstraňovanie sociálno-patologických javov a začleňovanie MRK do majoritnej 
spoločnosti. 
 
Senzibilizačné aktivity  prispejú k zmene postojov spoločnosti v oblasti sociálneho začlenenia a boja proti 
chudobe, odstraňovaniu diskriminácie a predsudkov. Formy a spôsoby realizovania aktivít budú  metodicky 
usmernené zo strany prijímateľa NP.  Základnými formami budú diskusie/okrúhle stoly, semináre, 
workshopy, sprievodné kultúrne akcie, živé knižnice a pod. Zapojené obce budú mať priestor zorganizovať 
takúto aktivitu každý štvrťrok. Následne si náklady spojené s takýmito aktivitami budú môcť uplatniť pri 
predkladaní podkladov k mesačným transferom za výkon terénnej sociálnej práce v obci. 
 
Tieto náklady budú určené štandardnou stupnicou jednotkových nákladov na výkon terénnej sociálnej 
práce alebo terénnej práce na mesiac. Prijímateľ národného projektu bude ďalej terénnych sociálnych 
pracovníkov a terénnych pracovníkov metodicky riadiť, usmerňovať a koordinovať prostredníctvom siete 
regionálnych koordinátorov. Zároveň, bude zabezpečovať ich zvyšovanie profesijných zručností, skupinovú 
a individuálnu  supervíziu.  
 
Predpokladá sa, že transfer finančných prostriedkov bude realizovaný spätne v intervale 60 dní. Podmienky 
dokladovania výkonu budú podrobne uvedené v Zmluvách o spolupráci uzavretých so zapojenými obcami a 
v Sprievodcovi pre zapojené obce (pozn. podporná dokumentácia k NP vydaná prijímateľom). 
 
 
Podaktivita 3 – Odborná podpora, vzdelávanie a rozvoj terénnej sociálnej práce a terénnej práce, 
supervízia 
 
Vzdelávanie bude nadväzovať na skúsenosti z predchádzajúceho projektu Terénna sociálna práca a terénna 
práca v obciach s prítomnosťou MRK a budú zohľadňované skúsenosti a potreby terénnych sociálnych 
pracovníkov a terénnych pracovníkov.  
 
Sociálno- psychologický výcvik - bude cielene podporovať proces sociálneho učenia, ktoré je založené na 
osobnej interpersonálnej skúsenosti a sprievodnom emocionálnom zážitku. Jeho cieľom bude posilniť 



 

15 

 

profesionálne kompetencie pomáhajúceho profesionála, predovšetkým v oblasti interpersonálnej 
percepcie, senzitivity, emočného sebavyjadrenia, verbálnej a neverbálnej komunikácie, kooperácie, 
asertivity, efektívneho riešenia a zvládania konfliktov, autoregulácie správania a zodpovednosti, rozvíjania 
kreativity a pod. 
 
Supervízia bude aplikovaná v záujme kontinuálneho zvyšovanie profesionálnych kompetencií osôb 
pracujúcich s ľuďmi, ale tiež  ako prevencia syndrómu vyhorenia. Účastníci supervízie získajú nové 
profesionálne schopnosti a zručnosti v oblasti terénnej sociálnej práce a činností/výkonu TSP a TP. Tiež 
budú mať v prostredí kolegov vykonávajúcich rovnakú profesiu, čeliacim podobným problémom a dilemám, 
možnosť reflektovať a kriticky analyzovať svoju prácu a získavať na ňu spätnú väzbu.  
 
Novým komponentom v II. fáze národného projektu bude poskytovanie individuálnej supervízie- 
dobrovoľnej i distribuovanej; zvyšovanie kompetencií TSP, najmä pokiaľ ide o kvalitnejšie profesionálnejšie 
poradenské zručnosti. V neposlednom rade nám počas implementácie súčasne implementovaného 
projektu vyplynula potreba poskytnúť pracovníkom v národnom projekte orientáciu v minimálne 
základných špecifikách rómskych marginalizovaných komunít, pokiaľ ide o ich históriu, tradície, jazyk a iné 
kultúrne odlišnosti, keďže v mnohých prípadoch ide o nutnosť odlišne riešiť niektoré životné situácie týchto 
MRK 
 
Podaktivita 4 – Monitorovanie aktivít projektu  
 
Meranie dopadov  –  hlavnej aktivity a podaktivít projektu   
priebežne počas projektu - zabezpečenie systematických a praktických informácií o aktuálnych potrebách o 
sociálnej situácii v komunitách, plnenie úloh NP, pravidelné sledovanie stavu realizácie aktivít, odporúčania 
pre stanovenie nových úloh, odporúčania na výber nástrojov a ich implementáciu. Výsledkom priebežného 
merania dopadov budú odporúčania k lepšiemu naplnenie cieľov a merateľných ukazovateľov NP. Tiež bude 
podávať bližší obraz o účinkoch NP. 
 
Záverečné meranie dopadu aktivít projektu  
výsledky budú zamerané na dopad, hospodárnosť a dosiahnutie cieľa NP v období rokov 2020-2022 ako 
podklad pre ďalšie smerovanie podpory terénnej sociálnej práce. 
 
b) V tabuľke nižšie uveďte rámcový popis aktivít, ktoré budú v rámci identifikovaného národného projektu 
realizované  a ich prepojenie so špecifickými cieľmi. 

Názov aktivity Cieľ, ktorý má byť 
aktivitou dosiahnutý 
(podľa sekcie 
Očakávaný stav) 

Spôsob realizácie 
(žiadateľ a/alebo 
partner) 

Predpokladaný počet 
mesiacov realizácie 
aktivity 

Aktivita 1 Zlepšenie sociálnej 
situácie skupín 
sociálne vylúčených 
alebo ohrozených 
sociálnym vylúčením 
s dôrazom na MRK 

žiadateľ 36 

 
V prípade viacerých aktivít, doplňte informácie za každú z nich. 
 
13. Rozpočet  

             Jasne uveďte, ako bol pripravovaný indikatívny rozpočet a ako spĺňa kritérium „hodnota za peniaze“, t. j. 

akým spôsobom bola odhadnutá cena za každú položku, napr. prieskum trhu, analýza minulých výdavkov 

spojených s podobnými aktivitami, nezávislý znalecký posudok, v prípade, ak príprave projektu predchádza 

vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, ktorej výsledkom je, o. i. aj určenie výšky alokácie, je potrebné 

uviesť túto štúdiu ako zdroj určenia výšky finančných prostriedkov. Skupiny výdavkov doplňte v súlade s MP 
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CKO č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov v platnom znení. V prípade operačných programov 

implementujúcich infraštruktúrne projekty, ako aj projekty súvisiace s obnovou mobilných prostriedkov, sa 

do ukončenia verejného obstarávania uvádzajú položky rozpočtu len do úrovne aktivít. 

Rozpočet, teda rozsah výdavkov a ich účelné vynaloženie vyplýva z analýzy minulých výdavkov spojených s 

podobnými aktivitami realizovanými v rámci I. Fázy NP TSP a TP, ktorého prijímateľom je USVRK a súčasne 

z podobných národných projektov implementovaných IA MPSVR SR (NP TSP a NP TSP I.). 

 

Hospodárnosť a efektívnosť sú zohľadnené v indikatívnej výške finančných prostriedkov určených na 

realizáciu národného projektu, ktorá bola stanovená na základe prieskumov trhu. Zahŕňa aj položky 

rozpočtu, ktoré je potrebné obstarať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Pri stanovovaní výšky 

personálnych nákladov, žiadateľ postupoval v súlade so mzdovou politikou zamestnávateľa a z historických 

dát už zrealizovaných projektov.  

 

V rámci pripravovaného NP bude využitá možnosť zjednodušeného vykazovania výdavkov.  

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu a ich výstižné zdôvodnenie 

Predpokladané 
finančné prostriedky na 
hlavné aktivity 

Celková suma  
 

Uveďte plánované vecné vymedzenie 

Aktivita 1   

skupina výdavkov 
910 - Jednotkové 
výdavky  
521 - Mzdové výdavky  
903- paušálne výdavky 

910 - 20 412 997,92 € 
521 - 2 613 460,4 € 
903 – 5 944 688,85 € 
 

910 - Jednotkové výdavky - mzdy pracovníkov 
TSP/TP/ASP 
521 - Mzdové výdavky prijímateľa 
 
903 - Zásoby, cestovné náhrady, spotreba, dopravné 
prostriedky, softvér, kancelársky materiál, výpočtová 
technika, tlačiarne, multifunkčné zariadenia, ostatné 
služby a iné výdavky súvisiace s realizáciou projektu 
 

Hlavné aktivity SPOLU 28 971 147,17 EUR 

 
 

Predpokladané finančné 
prostriedky na 
podporné aktivity  

0 

 
 

skupina výdavkov   

Podporné aktivity 
SPOLU 

0 

 
 

CELKOM  
28 971 147,17 EUR 

 

 

 
14. Deklarujte, že NP vyhovuje zásade doplnkovosti (t.j. nenahrádza verejné  

alebo ekvivalentné štrukturálne výdavky členského štátu v súlade s článkom 95 všeobecného 
nariadenia). 

 
         Áno, financovanie podporených druhov sociálnych služieb nie je presne určené v platnej legislatíve. 
 

15. Bude v národnom projekte využité zjednodušené vykazovanie výdavkov? Ak áno, aký typ? 
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            Áno, zjednodušené vykazovanie mzdových výdavkov zamestnancov prijímateľa projektu a                         
transferov pre poskytovateľa sociálnej služby cez Štandardné stupnice jednotkových nákladov                         
v kombinácií s paušálnou sadzbou na ostatné výdavky projektu 


