Príloha č. 6 vyzvania

Podmienky súladu národného projektu s princípmi desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie v prípade
realizácie programu terénnych sociálnych služieb
V zásade platí, že projekt prispieva k princípom desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie, ak národný
projekt a aktivity, ktoré sa prostredníctvom národného projektu budú realizovať, spĺňajú požiadavky
uvedené nižšie:
1.1 Žiadateľ je povinný sám alebo prostredníctvom oprávnených užívateľov:
a) zabezpečiť poskytovanie sociálnych a asistenčných služieb1 v obciach s prítomnosťou MRK zameraných
na zvýšenie zamestnateľnosti a zamestnanosti príslušníkov MRK prostredníctvom odborných činností
terénnej sociálnej práce a terénnej práce, najmä:
•

aktívneho vyhľadávania a kontaktovania jedincov a rodín so sociálnymi problémami v rámci
cieľovej skupiny,

•

poskytovania základných informácií v krízových situáciách a podpory pri zabezpečovaní
sociálnej služby,

•

poskytovania sociálnej intervencie a plánovania procesu riešenia sociálneho problému,

•

individuálneho a skupinového sociálneho poradenstva,

•

krízovej intervencie a komunitnej rehabilitácie2.

b) zrealizovať ďalšie aktivity prispievajúce k desegregácii, degetoizácii a destigmatizácii, ako napr.
organizovanie senzibilizačných a osvetových aktivít pre príslušníkov z MRK ako aj širokú verejnosť o
prínose aktivít terénnych služieb k zlepšeniu životov všetkých obyvateľov (jednak tým, že sa budú
aktívne riešiť problémy najzraniteľnejších skupín, ale tiež tým, že napríklad terénne služby budú môcť
využívať všetci obyvatelia obcí).

1.2 Žiadateľ je povinný v ŽoNFP (časť 7 formulára ŽoNFP) popísať:
a) či a ako bude zabezpečené poskytovanie sociálnych a asistenčných služieb prostredníctvom terénnej
sociálnej práce a terénnej práce v obciach s prítomnosťou MRK zameraných na zvýšenie
zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK (viď bod 1.1 a),
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.

1

napr. Asistenčné služby pre rodinu a deti /príležitostná pomoc a služba/ priama pomoc rodine v mimoriadnych situáciách /napr. pri
ochorení alebo pobyte rodiča v nemocnici, odľahčovacie služby pre viacdetné rodiny, rodiny s postihnutým členom a pod./ pomoc pri
starostlivosti o deti, učenie sa s deťmi, pomoc pri domácich prácach a i.
2 Komunitná rehabilitácia podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v oblasti poskytovania sociálnych služieb je koordinácia činností
subjektov, ktorými sú najmä rodina, obec, vzdelávacie inštitúcie, poskytovatelia služieb zamestnanosti, poskytovatelia sociálnych služieb a
poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Cieľom komunitnej rehabilitácie je obnova alebo rozvoj fyzických schopností, mentálnych
schopností a pracovných schopností fyzickej osoby v nepriaznivej sociálnej situácii a podpora jej začlenenia do spoločnosti. Na účel
vykonávania komunitnej rehabilitácie sa môžu zriaďovať komunitné centrá.
Aktívnu úlohu v procese rehabilitácie preberá samotná postihnutá osoba, jej rodinní príslušníci a členovia komunity. Rodina sama nie je
schopná znášať všetku mnohostrannú a náročnú starostlivosť o osoby s postihnutím, pretože musí riešiť aj iné svoje funkcie a tiež preto, že
vzťahy v rodine sú často zaťažené rôznymi emocionálnymi väzbami. Preukázateľne zo zistení vyplynulo, že bez adekvátnej podpory sú ľudia
s postihnutím, ich rodinní príslušníci a komunity nedostatočne vybavení na to, aby zvládali nároky, ktoré sú na nich kladené. ( Metodika
komunitnej rehabilitácie, 2007, Katarína Sabová)
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