Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity (ďalej aj „ÚSVRK“) 11.11.2019 zverejnil
Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Komunitné
služby mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza (ďalej len
NP KS MRK“) pre obce mimo zoznamu 150tich obcí. Aktuálne prebieha štvrté hodnotiace kolo, ktoré
je aktívne od 1.7.2020 do 31.8.2020.

Pre koho je oznámenie určené:
Poskytovateľov jednej z troch sociálnych služieb krízovej intervencie(Komunitné centrum,
Nízkoprahové denné centrum, Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu) pôsobiacich na území
mimo 150 obcí v zmysle prílohy č. 4 Oznámenia:
http://www.minv.sk/swift_data/source/romovia/np_kc/np_komunitne_sluzby/oznamenie_pre_mim
o_150_tku/priloha_c_4_%20zoznam%20opravnenych%20obci.xls
Zameranie národného projektu:
Je na poskytovanie sociálnych služieb Komunitné centrum, Nízkoprahové denné centrum,
Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu (ďalej len „KC/NDC/NSSDR „) a rozvoj komunitnej
práce zameranej na sociálne začleňovanie príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít a
zlepšovanie interetnických vzťahov v obciach. NP KS MRK podporuje štandardizáciu činnosti
KC/NDC/NSSDR s využitím potenciálu, ktorý sociálne služby ako nástroj sociálnej integrácie
predstavujú, zjednotenie modelu KC/NDC/NSSDR, profesionalizáciu ich činnosti a zvýšenie kvality
poskytovaných sociálnych služieb, so súčasným posilnením pozície tak samotných zamestnancov
KC/NDC/NSSDR, ako ich zamestnávateľov pri zabezpečovaní rozsahu a dostupnosti týchto sociálnych
služieb.
Poskytované finančné prostriedky:
Poskytovateľovi služieb zapojenému do NP KS MRK sú uhrádzané finančné prostriedky na výkon
práce odborného pracovníka – garanta, odborného pracovníka a asistenta odborného pracovníka,
a finančné prostriedky na ostatné výdavky (na prácu s cieľovou skupinou a kancelárske potreby
zamestnancov).
Ako sa je možné zapojiť do NP KS MRK:
Poskytovateľ služby, ktorý má záujem o zapojenie sa do národného projektu vyplní elektronicky
a následne písomne zašle „Žiadosť o zapojenie sa do NP KS MRK“ v súlade s „Oznámením o možnosti
predkladania žiadostí na zapojenie sa do NP KS MRK: http://www.minv.sk/?oznamenie-pre-mimo150-tku-obci
V rámci predmetného Oznámenia je uvedený postup vyplnenia a zaslania Žiadosti.
V prípade akýchkoľvek otázok, súvisiacich so zapojením sa do NP KS MRK, resp. s podmienkami
zapojenia sa Poskytovateľa sociálnej služby do tohto projektu, je možné využiť nasledovné kontakty:
e-mail: martina.servanska@minv.sk
telefón: +421 2 509 44 954

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
www.esf.gov.sk

