Projekt terénnej sociálnej práce sa realizuje s podporou:

PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci
Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Terénna sociálna práca v obci Palárikovo
Od 1. júla 2014 sa v našej obci začala realizovať terénna sociálna práca. Jej cieľom je
prostredníctvom terénnej sociálnej pracovníčky poskytnúť odbornú pomoc všetkým
obyvateľom, ktorí sa ocitnú v nepriaznivej sociálnej situácii a nie sú schopní sami ani s
pomocou rodiny a blízkych osôb nájsť primerané riešenie svojho sociálneho problému.
Práca terénnej sociálnej pracovníčky je založená na poradenskom princípe, na spolupráci
s klientom/občanom pri analýze jeho situácie a hľadaní riešení nepriaznivej alebo krízovej
situácie.
Terénna sociálna pracovníčka v obci Palárikovo: Mgr. Zuzana Halásová
Tel. č.: 0911 371 932
E-mail: halasova@obecpalarikovo.sk
Adresa: Obecný úrad Palárikovo, Hlavná 82, 941 11, Palárikovo
Služby/náplň práce terénnej sociálnej pracovníčky v obci Palárikovo:
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•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•

samostatne vyhľadáva, diagnostikuje a nachádza riešenia pre jednotlivcov a rodiny
odkázané na pomoc v sociálnej oblasti, pre osoby so zdravotným postihnutím,
nevládnych starších ľudí a ich opatrovateľov v rodine
poskytuje základné informácie (sociálne poradenstvo) v krízových situáciách
a zabezpečuje potrebné sociálne služby
po dohode s klientom navrhuje formou sociálnej intervencie a plán ďalších krokov
riešenia jeho sociálneho problému
poskytuje individuálne a skupinové konzultácie a distribuuje klienta príslušným
inštitúciám
v prípade potreby sprevádza klienta na jednania do jednotlivých inštitúcií
jedná v záujme klienta
spolupracuje a sprostredkováva informácie medzi klientmi a inštitúciami v lokalite obecný
úrad, starosta, ZŠ, ŠZŠ, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, zdravotné zariadenia
a ďalšie štátne, verejné, súkromné a mimovládne organizácie
samostatne vedie spisovú dokumentáciu klientov, pracovný výkaz, terénny denník,
vypracováva mesačné správy
mapuje lokalitu – zbiera demografické údaje, analyzuje potreby lokality a určuje ciele
svojej práce v dlhodobejšom horizonte
svoje aktivity koordinuje s vedením samosprávy v obci a s ostatnými zainteresovanými
verejnými a neziskovými inštitúciami
prispievanie k prevencii násilia a dekriminalizácii skupín v komunite
snaží sa zmierňovať proces vyčlenenia zo spoločnosti.

Realizácia terénnej sociálnej práce v obci sa uskutočňuje vďaka úspešnému projektu v rámci
výzvy z Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
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alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb
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Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, www.esf.gov.sk
Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program
Zamestnanosť a sociálna inklúzia:
Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia,
www.iazasi.gov.sk

