Ukončenie Národného projektu MPSVR SR- TSP v obciach I.
Národný projekt realizovaný prostredníctvom Implementačnej agentúry MPSVR SR - Terénna
sociálna práca v obciach I bude ukončený dňom 31.8.2019.
Dôvodom zapojenia sa obce do tejto výzvy bolo poskytnutie pomoci skupinám obyvateľstva
v obci ohrozených sociálnym vylúčením z rôznych cieľových skupín, v domácom prostredí
formou terénnej služby a zabezpečiť tak komplexne a odborne riešiť ich problémy.
Za uplynulé tri roky trvania projektu využilo tieto služby 2,8% z celkového počtu obyvateľov
obce a terénna sociálna pracovníčka intervenovala a podávala poradenstvo vo viac ako 1900
prípadoch na podnet samotných zúčastnených jednotlivcov, alebo oslovením na spoluprácu
a súčinnosť s verejnými inštitúciami. Všetky poskytnuté intervencie a poradenstvo, počty
a kategórie boli zaznamenávané a súčasťou pravidelných mesačných monitorovacích správ
pre IA MPSVR. Dôležitú úlohu tohto monitorovania zohrávajú niektoré dáta špecifického
charakteru ako vek, pohlavie, vzdelanie či odbornosť klientov, poskytnuté dobrovoľne pri
spolupráci s TSP. Výsledkom spracovania týchto údajov v určitom sledovanom období má za
následok vypracovanie nových výziev MPSVR na realizáciu ďalších projektov, so zámerom
pre najviac ohrozenú kategóriu obyvateľstva z merateľného obdobia

- napríklad

nezamestnanosť ľudí určitého veku a pod. Projekty sa potom v praxi realizujú prostredníctvom
Úradov práce sociálnych vecí a rodiny alebo priamo výzvami z Ústredia MPSVR SR.
Vykonávaná činnosť terénnej sociálnej pracovníčky obce v rámci jednotlivých intervencií bola
v praxi zameraná hlavne na riešenie problémov podávaním individuálneho základného
sociálneho poradenstva, návrhov na spôsoby riešenia nepriaznivej sociálnej situácie občanov,
pomoc pri aktivácií ich samotných k činnosti riešiť vzniknuté problémy vlastným úsilím, alebo
za pomoci odborníkov. Keďže problémov takéhoto charakteru je v obci viac než dosť,
ukončením tohto projektu, terénna sociálna práca v obci nekončí, bude sa i naďalej poskytovať
v súlade s § 12 osd.1písm a) zákona č.448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Na
základe informácii MPSVR SR sa už v následných mesiacoch bude realizovať nová výzva pre
mestá a obce na zapojenie sa do podobného projektu. Obec Chynorany sa plánuje opätovne
zapojiť do projektu a využiť tak finančné zdroje štátu na podporu a rozvoj terénnych sociálnych
služieb.

