
Národný projekt
Terénna sociálna práca v obciach

z pohľadu

Regionálnych koordinátorov

NP TSP



Ciele projektu I

• zvýšenie kvality výkonu TSP prostredníctvom 
odborného vzdelávania a supervízie práce terénnych 
sociálnych pracovníkov a asistentov terénnych 
sociálnych pracovníkov

• štandardizácia výkonu TSP prostredníctvom 
metodického vedenia terénnych sociálnych 
pracovníkov zo strany koordinátorov



Ciele projektu II

• zvýšenie dostupnosti a zlepšenie prístupu k 
poskytovaným službám

• zabezpečenie kontinuity výkonu TSP v strednodobom 
horizonte

• zníženie administratívneho zaťaženia zapojených obcí



Ciele terénnej sociálnej práce I

• sociálne začlenenie a prevencia sociálneho vylúčenia

• zmiernenie negatívnych dôsledkov a rizík životných 
situácii sociálne vylúčených osôb (alebo ohrozených 
sociálnym vylúčením), vrátane ich dopadu na 
spoločnosť 

• zmiernenie nerovnosti, vrátane nerovného prístupu k 
vzdelaniu, bývaniu, sociálnej ochrane, zdravotnej 
starostlivosti a zamestnaniu



Ciele terénnej sociálnej práce II

• priblíženie ťažko dostupných služieb pre klientov, 
rodiny a komunity

• rozvoj/znovunadobudnutie sociálnych kompetencií 
klienta 



Koordinácia terénnej sociálnej práce I

• spolupráca a odborná podpora pri výkone terénnej 
sociálnej práce v súlade so štandardami

• metodické vedenie a koordinácia aktivít terénnych 
sociálnych pracovníkov, hodnotenie a kontrola 
výkonu

• podpora profesijného rozvoja terénnych sociálnych 
pracovníkov, poskytovanie emocionálnej a sociálnej 
podpory



Koordinácia terénnej sociálnej práce I

• riešenie problémových situácií a podpora pri 
prekonávaní prekážok v komunikácii so 
spolupracujúcimi subjektmi 

• sieťovanie profesionálov a organizácií poskytujúcich 
pomoc a služby, sieťovanie  práce terénnych 
sociálnych pracovníkov na regionálnej úrovni

• aplikácia skúseností s prácou v teréne pri tvorbe 
metodických materiálov



Koordinácia terénnej sociálnej práce

(2012-2015)

294 obcí a miest

437 Terénnych sociálnych pracovníkov

456 Asistentov terénnych sociálnych pracovníkov

2 Hlavní koordinátori – metodici

22 Regionálnych koordinátorov



Výsledky a pozitívne dopady 
realizácie 

NP TSP v obciach



Akceptácia a pozitívne prijímanie
Zvyšovanie sebaúcty a seba hodnotenia, napĺňanie 
potreby byť plnohodnotnou súčasťou spoločnosti



Aktivizácia osobnostného potenciálu
Aktívna spoluúčasť pri riešení osobných problémov a 

zvyšovaní kvality života



Posilnenie občianskeho povedomia
Uplatňovanie práv a právom chránených záujmov, 

dodržiavanie a plnenie súvisiacich povinností



Zlepšovanie perspektív a možností
Aktívne rozširovanie priestoru osobnej aj profesionálnej 

sebarealizácie



Postoj samospráv
Aktívny a otvorený prístup samospráv pri riešení problémov 

občanov žijúcich v prostredí marginalizovaných a sociálne 
vylúčených skupín a spoločenstiev



Koncept systémového rámca TSP
Vytvorenie efektívneho modelu realizácie terénnej sociálnej práce, reflektujúceho 

aktuálne spoločenské potreby a dlhodobé ciele, zohľadňujúceho špecifiká 
cieľových skupín a prijímateľov sociálnej pomoci



Ďakujeme za pozornosť


