Príloha č. 5 vyzvania

Podmienky súladu národného projektu „Komunitné služby v mestách a obciach s MRK – II. Fáza“
s princípmi desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie1

V zásade platí, že projekt prispieva k princípom desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie, ak ŽoNFP
a aktivity v nej uvedené spĺňajú požiadavky uvedené nižšie:
1. Program komunitnej práce
1.1 Žiadateľ je povinný zabezpečiť prostredníctvom užívateľov národného projektu:
a) poskytovanie vybraných 3 sociálnych služieb v zmysle zákona 448/2008 o sociálnych službách,
konkrétne prevádzku komunitných centier (§ 24 d zákona), nízkoprahových denných centier (§ 24 b
zákona), a poskytovanie nízkoprahových sociálnych služieb pre deti a rodinu (§ 28 zákona) s cieľom
pomoci príslušníkom MRK a majoritnému obyvateľstvu, aby spoločnou aktivitou vyriešili problém
miestnej komunity alebo aby zlepšili podmienky svojho života v komunite a aj v rámci miestneho
spoločenstva (obce, mesta), najmä prostredníctvom:


poskytovania vyššie uvedených sociálnych služieb krízovej intervencie, v rámci ktorých sa
budú poskytovať dostupné, štandardizované odborné činnosti, ďalšie činnosti a aktivity
realizované v oblasti podpory sociálnej inklúzie osôb v nepriaznivej sociálnej situácie s
dôrazom na MRK, osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo s obmedzenou schopnosťou
sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy,



realizácie komunitnej práce2 a komunitného plánovania3,



realizácie aktivít zameraných na aktivizáciu obyvateľov MRK k riešeniu problémov miestnej
komunity,



ovplyvňovania sociálnych zmien vytváraním zlepšovaním vzťahov medzi majoritným
obyvateľstvom a obyvateľmi MRK v danej komunite, najlepšie tak, aby samotní členovia danej
komunity tieto zmeny požadovali a uskutočňovali ich,



realizácie aktivít smerujúcich k vyvolaniu a podporovaniu zmien v rámci miestnej komunity,



realizácie spoločných sociálnych aktivít pre príslušníkov MRK a majoritného obyvateľstva,
vrátane neformálneho vzdelávania a realizácie voľnočasových pre deti, mládež a dospelých;



podpory neformálneho vzdelávania detí, mládeže a dospelých s cieľom zlepšiť ich úspešnosť
vo vzdelávacom systéme alebo umiestniteľnosť na trhu práce;



zvyšovania zručností príslušníkov MRK na miestnej úrovni, rozvíjania ich osobnostných
kompetencií a motivácie k samostatnému riešeniu problémov.

1

viď Metodický výklad pre efektívne uplatňovanie princípov desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie zverejnený na
http://www.minv.sk/?metodicke-dokumenty-1
2 Komunitná práca – metóda uskutočňovania sociálnej zmeny.
HARTL, P., 1997: Komunita obcanská a komunita
terapeutická. Praha, SLON
3 Komunitné plánovanie - predstavuje proces, ktorý má za cieľ zmapovať miestne potreby sociálnych služieb a porovnať ich
s miestnymi zdrojmi. MATOUŠEK, O. a kol. 2007. Sociální služby. Praha: Portál, 2007.
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b) aby boli zrealizované ďalšie aktivity prispievajúce k desegregácii, degetoizácii a destigmatizácii, ako
napr. organizovanie senzibilizačných a osvetových aktivít pre príslušníkov MRK ako aj širokú verejnosť
o prínose aktivít poskytovaných v rámci vyššie uvedených 3 sociálnych služieb k zlepšeniu životov
všetkých obyvateľov (jednak tým, že sa budú aktívne riešiť problémy najzraniteľnejších skupín, ale tiež
tým, že napríklad ponúkané sociálne služby budú môcť využívať všetci obyvatelia obcí). Môže ísť aj
o aktivity, do ktorých budú zapojení zástupcovia obecnej samosprávy, školy, cirkvi a ďalších inštitúcií v
obci a okolí (napríklad aj územne príslušný úrad práce), ktorých cieľom bude rozvoj spolupráce týchto
inštitúcií s poskytovateľmi sociálnych služieb, účasť inštitúcií a ich klientov (napríklad žiakov,
študentov, členov náboženskej obce) na aktivitách poskytovateľov sociálnych služieb – napríklad
formou dobrovoľníctva, osvety a podobne.

1.2 Žiadateľ je povinný v ŽoNFP (časť 7.2 formulára ŽoNFP) popísať:
a) ako budú v obciach s prítomnosťou MRK poskytované sociálne služby uvedené v bode 1.1 ,
b) akými ďalšími aktivitami bude realizácia aktivít projektu doplnená, aby projekt prispel k desegregácii,
degetoizácii a destigmatizácii (viď bod 1.1 b).

Pre splnenie podmienky súladu projektu s princípmi desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie musí
ŽoNFP spĺňať podmienky uvedené v bode 1.2.
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