
 

 
 
 

Formulár príkladov dobrej praxe ESF b)1                                            
 
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: 27120130566 
 
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                                 20 549,20 EUR 
Výška nenávratného finančného príspevku      19 521,74 EUR 
Vlastné zdroje                                                      1 027,46 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 
 
Cieľové skupiny (uveďte kľúčové slová)  

• dlhodobo nezamestnaní a znevýhodnené skupiny nezamestnaných, nezamestnaní 

                                                           
1 Prijímateľ vyplní najneskôr do 1 mesiaca pred ukončením realizácie projektu. 



 

 
 
 

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, ko-

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

chádzky 
• občania s ťažkým zdravotným postihnutím 

 
Stručný opis projektu: (max. 50 riadkov) 
Obligatórne položky: 

1. Ciele 
2. Aktivity (max. 15 riadkov) 
3. Výstupy/výsledky (kvalitatívne a kvantitatívne indikátory) 
4. Nadväznosť (trvalá/následná udržateľnosť výsledkov projektu) 
 

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 a realizované aktivity: 
Výkon terénnej sociálnej práce v obci Čečehov bol realizovaný od  01.06.2014. 
Realizácia sociálnej práce bola zabezpečovaná prevažne v teréne, boli na to vyhradené 
priestory v budove obecného úradu Čečehov. Priestory sú vybavené potrebnou 
technikou a nábytkom potrebné pre výkon sociálneho pracovníka. Za požadovanú kvalitu 
výkonu TSP v obci  bol zodpovedný realizátor TSP  - obec Čečehov. 
Hlavný cieľ bol realizovaný prostredníctvom hlavných aktivít, teda výkon činnosti 1 
terénneho sociálneho pracovníka vykonávajúceho sociálnu prácu v komunite, t.j. priamo 
v prirodzenom prostredí klienta.  
Jedná sa o činnosti zamerané na :   

• Individuálnu sociálnu prácu s konkrétnym klientom, jeho rodinou a ko-
munitou, 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. 
 
Výstupy/výsledky (kvalitatívne a kvantitatívne indikátory) 
Intenzívnou prácou sa nám podarilo zvýšiť kvalitu a efektivitu poskytovania sociálnych 
služieb pre občanov v nepriaznivej sociálnej situácií, ktorá sa odrazila na kvalite ich 
života a integrácie do majoritnej spoločnosti. Okrem týchto aspektov sme dosiahli 
zlepšenie dochádzky žiakov do základnej školy, zlepšenie hygienických návykov. Napriek 
snahám sa nám nepodarilo naplniť zvýšenie možnosti zamestnateľnosti a zamestnanosti 
našich občanov.  
Do realizácie projektu bolo zapojených 80 osôb, z toho muži 36, ženy 44. Projektom sa 
zamestnala 1 osoba. 
 
Nadväznosť (trvalá/následná udržateľnosť výsledkov projektu) 
Základným predpokladom udržateľnosti výstupov projektu je stabilizácia a rozšírenie 
výkonu TSP a zvýšenie jej kvality, ako aj kvalitné ľudské zdroje a fungujúci systém 
výkonu TSP a pomoci klientom. Hlavným cieľom udržateľnosti priaznivého vývoja v 
rámci komunity bude komunitný rozvoj a poskytovanie komplexnej sociálnej 
starostlivosti pre všetkých občanov odkázaných na pomoc obce. Bude vytvorené funkčné 
a efektívne prepojenie samosprávy, podnikateľského prostredia, lokálnych 
mimovládnych organizácií a ostatných poskytovateľov služieb. Obec Čečehov sa do 
značnej miery bude podieľať na riešení sociálnych problémov cieľových skupín. 
 
Fakultatívne položky: 

1. Problémy zistené pri aplikácii 
2. Prenositeľnosť (odporúčania pre zavedenie príkladov dobrej praxe, odporúčania 

pre použitie príkladov dobrej praxe v iných podmienkach) 
 

Problémy zistené pri aplikácii 
V priebehu realizácie neboli identifikované žiadne špecifické problémy, ktoré by 
negatívne ovplyvnili priebeh aktivít projektu.  
Prenositeľnosť 
Dosiahnuté výsledky projektu vytvoria základ pre prípravu a tvorbu ďalších projektov a 
programov, ktoré budú mať  prehlbujúci charakter, teda budú zamerané na vybrané 
oblasti, ktoré zostávajú naďalej ako problémové a kde je nevyhnutné poskytovať 
sociálnu intervenciu z vonkajšieho prostredia pričom budú v najširšom rozsahu 
zohľadňované dosiahnuté výsledky. 
 
 
 
 
Vydané publikácie zamerané na šírenie výsledkov projektu, webové stránky alebo iné 
aktivity 

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

� Prijímateľ na svojej webovej stránke www.cecehov.sk zverejnil informáciu o realizácii 
projektu 

 
 



 

 
 
 

 
Marec – prednáška na tému:  „Budovanie vzťahu komunita – životné prostredie“, kde sa 

poslucháči dozvedeli základné pojmy o životnom prostredí, o negatívnych vplyvoch na ŽP 

napr. ničením stromov a krovia (výrub), o narábaní s odpadom a mnoho iných dôležitých 

informácií týkajúcich sa ŽP. 

 

 
Osoby zapojené do projektu MRK si mohli vybrať z oblečenia zo zbierok, ktoré prispeli 

k lepšiemu ošateniu detí a dospelých. 



 

 
 
 

 
  Práca v teréne – terénny sociálny pracovník pomáha občanom pri porozumení  

  úradnej korešpondencie.  



 

 
 
 

 
 
       Práca v teréne – terénny sociálny pracovník radí matke, ako je dôležité, aby dieťa  

       podstupovalo pravidelné lekárske prehliadky, konzultácia ohľadom hygieny dieťaťa  

       a opatery o dieťa.  

 



 

 
 
 

 
Január – Prednáška na tému: „Prevencia sociálno–patologických javov“ za účasti členov 

OO PZ Pavlovce n/Uhom - základné pojmy týkajúce sa ochrany osoby, práv a povinností,  

trestnoprávnej činnosti, priestupkov a správnom konaní voči sebe a ostatným.  


