
                                                                

 

                                                                                 

 

Obec Turňa nad Bodvou úspešne realizuje projekt s názvom  

„Podpora sociálnej práce v obci Turňa nad Bodvou“ ,  

ktorý je realizovaný v časovom období  

od 01. 12. 2010 do 30. 11. 2012. 

Základné údaje: 

Prijímateľ Obec Turňa nad Bodvou, Moldavská cesta č. 419/49,  

044 02 Turňa nad Bodvou 

Názov projektu:  Podpora sociálnej práce v obci Turňa nad Bodvou 

Operačný program 
2710003 Operačný program Zamestnanosť a sociálna 

inklúzia 

Prioritná os Prioritná os 2 - Podpora sociálnej inklúzie 

Opatrenie, resp. nižšia 

oblasť podpory 

2.1. Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym 

vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom 

rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na 

marginalizované rómske komunity 

Kód žiadosti NFP 27120130667 

Poskytovateľ nenávratného 

finančného príspevku 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v zastúpení 

Fondom sociálneho rozvoja 

Celkové oprávnené výdavky 

na realizáciu aktivít Projektu 
82 670,96 

Zahájenie aktivít projektu December 2010 

Kontakt E-mail: turna@mail.t-com.sk  

Web:  http://www.turnanadbodvou.sk/; http://www.turnanadbodvou.ocu.sk/ 
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Ciele projektu  

 Zvýšenie  kvality výstupov sociálnej práce v intenciách dopadov na marginalizované 

rómske komunity 

 Efektívne využitie podpory tvorby pracovných miest pre potreby riešenia 

využiteľnosti terénnej sociálnej práce 

 Začlenenie podpory sociálneho poradenstva do systému sociálnej práce s príslušníkmi 

marginalizovaných rómskych komunít 

Cieľové skupiny projektu 

 deti, plnoleté fyzické osoby, rodiny, komunity, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pomoci v hmotnej núdzi a     

poskytované služby podľa osobitných zákonov, 

 občania v nepriaznivej sociálnej situácii, deti, plnoleté fyzické osoby, rodiny, 

            komunity ohrozené sociálnym vylúčením, vylúčené alebo marginalizované, 

 obyvatelia s príjmom pod hranicou chudoby, 

 nezamestnaní bez vzdelania, resp. s nízkym stupňom vzdelania, s problémami čítania, 

            písania a počítania, 

 

Aktivity spojené s realizáciou projektu zabezpečujú: 

 terénny sociálny pracovníci: Ing. Lívia Steczová, Bc. Katarína Madárová 

 asistenti terénnych sociálnych pracovníkov: Ivana Galková, Ján Kónya, Mária Turtáková 

 

Príklady aktivít 

Poskytovanie poradenstva a sprevádzanie klienta v súvislosti s riešením jeho 

nepriaznivej sociálnej situácie. 

Sociálna práca v komunitách s konkrétnym klientom, jeho rodinou a komunitou, 

vykonávaná v prirodzenom rodinnom a otvorenom prostredí, vrátane vyhľadávacích 

činností. 

Činnosti na podporu a zabezpečenie sociálnej integrácie ohrozených 

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

Poskytovanie poradenstva v oblasti: 

o Zlepšenia osobnej hygieny a zdravotného stavu detí i dospelých; 

o Zlepšenia dochádzky detí do školy; 

o Zmysluplného využívanie voľného času, najmä u detí a mládeže; 

o Získania návykov a zručností potrebných na riadne užívanie obydlí; 

o Nadobudnutia zručností vedenia domácnosti a zlepšenie zdravej výživy členov 



                                                                

 

                                                                                 

 

domácnosti; 

o Využívania dávky a príspevkov na zákonom stanovený účel. 

Zvýšenie sociálnej 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. 

Mobilizácia okolia klienta k aktívnej pomoci. 

Prevencia sociálno-patologických javov v rodine a komunite. 

 

Ďalšie informácie: 
 

http://www.esf.gov.sk/ 

http://www.fsr.gov.sk/ 
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