
 
 

Názov: NÁRODNÝ PROJEKT  

 TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA V OBCIACH 

 
ITMS kód: 27120130525 
Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
 
Termín realizácie: 1.6.2012 – 31.10.2015 
 
Schválený NFP:  
Skutočné náklady:  
Poskytnutý NFP: 61 155 EUR (do 09/2015) 
 
Cieľ projektu: 
Cieľom projektu je podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom zvyšovania 
dostupnosti, kvality a efektivity služieb starostlivosti formou výkonu terénnej sociálnej 
práce v komunitnom centre na Coburgovej ulici v Trnave.  
 
Východisková situácia: 
Trnava je integrovaným koncentrovaným rómskym osídlením na Coburgovej ul. 
zapísaná do Atlasu rómskych komunít. Lokalita je situovaná na okraji mesta. Mesto 
Trnava zriadilo Komunitné centrum na Coburgovej ulici 1.6.2005. Rómske rodiny žijú 
v  sociálnych bytoch a jednej ubytovni. V  ubytovni využívajú  nájomníci prevažne 1 
miestnosť, majú prístup k studenej aj teplej vode a ústrednému kúreniu. V sociálnych 
bytoch je prístup k studenej vode, vykurovanie je na tuhé palivo. Medzi obytnými 
blokmi sociálnych bytov nie sú dobudované chodníky. Rómovia vo svojom okolí 
vytvárajú skládky domového odpadu, čím zhoršujú celkovú úroveň životného 
prostredia. Väčšinu komunity predstavujú Rómovia v produktívnom veku. Mnohé z 
rodín majú pasívny postoj k vlastnej životnej situácii. Vzdelanostná úroveň je na 
nízkej úrovni, problémom je školská dochádzka, jediným zdrojom príjmu väčšiny 
rodín sú dávky v hmotnej núdzi.  
 
Popis projektu: 
Hlavné potreby cieľovej skupiny, možno rozdeliť na štyri prioritné oblasti: 
vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie, bývanie. Činnosť terénnych sociálnych 
pracovníkov musí byť prispôsobená potrebám cieľovej skupiny, čo vyžaduje 
prispôsobenie „úradných hodín“, umiestnenie a pôsobenie priamo v dotknutej lokalite 
v prirodzenom prostredí, iniciatívne vyhľadávanie klientov, budovanie dôverného 
vzťahu s klientom, schopnosti komunikácie v jazyku cieľovej skupiny a podobne. Od 
júna 2012 do decembra 2013 pracovali v komunitnom centre 3, resp. 2 terénni 
sociálni pracovníci. Vzhľadom na klesajúci počet členov cieľovej skupiny 
a neúspešnosť výberových konaní pokračuje od januára 2014 v činnosti už len jeden 
terénny sociálny pracovník. Mestu Trnava sú na základe výkazov činnosti 
refundované náklady na mzdy, telefóny a cestovné, vo výške jednotkovej mesačnej 
ceny na osobu (844,61 EUR, resp. 910,61 EUR od roku 2014). 
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