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Názov projektu 
Terénna sociálna práca v obci Čečehov 
 
Názov Operačného programu 
Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
 
Kód výzvy a ITMS kód projektu 
OP ZaSI - FSR - 2013/2.1/01 
ITMS: 27120130578 
 
Názov prioritnej osi, opatrenia a rámcovej aktivity 
Prioritná os 2: Podpora sociálnej inklúzie 
Opatrenie: 2.1 Podpora SI osôb ohrozených soc. vylúčením alebo sociálne vylúčených 
prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na MRK 
Rámcová aktivita: Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a 
podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity 
 
Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj)  
Obec Čečehov/Michalovce/Košický samosprávny kraj 
 
Časový rámec realizácie projektu (dátum začatia a dátum ukončenia realizácie projektu:  
ddmmrrrr – ddmmrrrr)  
01062014 - 30112015 
 
 
Rozpočet projektu ( celkové náklady na projekt a výška  poskytnutého nenávratného 
finančného príspevku) 
Celkový rozpočet projektu                                 27 265,60 EUR 
Výška nenávratného finančného príspevku      25 902,32 EUR 
Vlastné zdroje                                                      1 363,28 EUR 
 
Kontaktné údaje prijímateľa (názov a sídlo prijímateľa, meno kontaktnej osoby pre 
projekt,  telefón, fax, e-mail, webová stránka) 
Obec Čečehov 
Čečehov 74 
072 11  Čečehov 
Kontaktná osoba: Stanislav Mráz, starosta obce 
Telefón: 056 / 649 02 01, 0917 945 970 
E-mail: cecehov@cecehov.sk 
Web: www.cecehov.sk 
 
Ciele projektu  (uveďte kľúčové slová) 
Zlepšiť životnú situáciu a integrovať marginalizované rómske komunity 
a ostatné ohrozené skupiny obyvateľov obce Čečehov s ohľadom na ich 
špecifické potreby a podmienky prostredníctvom nevyhnutnej pomoci 

                                                           
1 Prijímateľ vyplní najneskôr do 1 mesiaca odo dňa začatia realizácie projektu. 



                              
 
 

sociálnych pracovníkov pracujúcich priamo v prirodzenom prostredí klienta 
 
Cieľové skupiny (uveďte kľúčové slová)  

• dlhodobo nezamestnaní a znevýhodnené skupiny nezamestnaných, nezamestnaní 
bez vzdelania, resp. s nízkym stupňom vzdelania, s problémami čítania, písania a 
počítania obyvatelia segregovaných a separovaných rómskych komunít 

• občania pod hranicou chudoby 
• občania v nepriaznivej sociálnej situácií, deti, plnoleté fyzické osoby, rodiny, 

komunity ohrozené sociálnym vylúčením, vylúčené alebo marginalizované 
• rizikové skupiny deti a mládeže, mladiství bez ukončenia povinnej školskej 

dochádzky 
• občania s ťažkým zdravotným postihnutím 

 
Stručný opis projektu: (max. 50 riadkov) 
     1.   Ciele 
     2.   Plánované aktivity (max. 15 riadkov) 
Špecifické ciele projektu: 
1. Podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom realizácie terénnej sociálnej práce v obci 
2. Zvýšenie sociálnej mobility klienta a jeho schopnosti riadiť svoj život samostatne 
(zvýšenie nezávislosti od iných) 
3. Zlepšenie sociálnej situácie klientov rómskej komunity, ako aj ostatných obyvateľov 
obce v sociálnej núdzi 
4. Pomoc pri získavaní alebo obnovení pracovných návykov potrebných pre začlenenie 
sa do pracovného procesu 
 
Plánované aktivity: 
Výkon terénnej sociálnej práce v obci Čečehov bude realizovaný od  01.06.2014 do 
30.11.2015. Realizácia sociálnej práce bude zabezpečovaná prevažne v teréne, avšak 
sú na to vyhradené priestory v budove obecného úradu Čečehov. Priestory sú vybavené 
potrebnou technikou a nábytkom, ktoré sú potrebné pre výkon sociálneho pracovníka. 
Za požadovanú kvalitu výkonu TSP v obci  bude zodpovedný realizátor TSP  - obec 
Čečehov. 
Dosiahnutie hlavného cieľa bude realizované prostredníctvom hlavných aktivít, ktorými 
je výkon činnosti 1 terénneho sociálneho pracovníka vykonávajúceho sociálnu prácu 
v komunite, t.j. priamo v prirodzenom prostredí klienta.  
Ide hlavne o činnosti zamerané na :   
 

• Individuálna sociálnu prácu s konkrétnym klientom, jeho rodinou a 
komunitou, vykonávaná v prirodzenom  rodinnom a otvorenom prostredí, 
vrátane vyhľadávacích činností 

 
Poskytovanie základného poradenstva v oblasti: 
 

- Zlepšenia osobnej hygieny a zdravotného stavu detí i dospelých. 
- Zlepšenia dochádzky detí do školy. 
- Zmysluplného využívanie voľného času, najmä u detí a mládeže. 
- Získania návykov a zručností potrebných na riadne užívanie obydlí. 
- Nadobudnutia zručností vedenia domácnosti a zlepšenie zdravej výživy členov 

domácnosti.  
- Využívania dávky a príspevkov na zákonom stanovený účel. 

 
 



                              
 
 

• Poskytovanie sociálneho poradenstva a sprevádzanie klienta v súvislosti 
s riešením jeho nepriaznivej sociálnej situácie. 

 
• Mobilizácia okolia klienta k aktívnej pomoci. 

 
• Prevencia sociálno-patologických javov v rodine a komunite. 

 
• Minimalizovanie individuálnych rizík spojených so životom v sociálne 

znevýhodňujúcom prostredí. 
 

• Činnosti na podporu a zabezpečenie sociálnej integrácie ohrozených 
a marginalizovaných skupín, na zlepšenie  dostupnosti a kvality služieb 
starostlivosti.  

 
 
 
Plánované publikácie zamerané na šírenie výsledkov projektu, webové stránky alebo iné 
plánované aktivity 

� Publicita projektu bude zabezpečovaná v zmysle Manuálu pre informovanie a 
publicitu pre prijímateľov v rámci ESF 2007 – 2013 

� Prijímateľ na svojej webovej stránke zverejní informáciu o začatí  realizácie projektu 
 


