„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu
Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“
Názov projektu: Podpora terénnej sociálnej práce v Obci Pavlovce nad Uhom
Realizácia projektu: 1.11.2008 - 31.10.2010
Cieľ projektu : podpora podmienok na rozvoj schopnosti sociálne vylúčených osôb integrovať sa do
spoločnosti prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované
rómske skupiny
Terénna sociálna práca : je vykonávaná sociálnym pracovníkom v prirodzenom prostredí klienta. Úlohou
sociálneho pracovníka je spolu s klinetom nájsť možnosti riešenia jeho problémov a poskytnúť mu
poradenstvo, doprovod, sprostredkovanie
.
Terénny sociálny pracovník: Serenčková Klaudia
Asistenti terénneho sociálneho pracovníka: Kažmérová Anna, Belák František
Miesto pôsobenia: Obec Pavlovce nad Uhom
Sprostredkovateľský orgán : www.fsr.gov.sk, www.esf.gov.sk.
„Priestor na vašu príležitosť.“

Výsledky dobrej praxe počas trvania projektu do 31.12.2009:
- za doterajšie obdobie fungovania projektu sme poskytli sociálne poradenstvo vyše 1200 klientom v nepriaznivej
sociálnej situácií a v nezamestnanosti, pomáhali sme pri efektívnom využívaní dávok, uplatnení sa na trhu práce a
hospodárení s finančnými prostriedkami
- pravidelne monitorujeme dochádzku školopovinných detí do školy, podnecujeme v mladých záujem o vzdelanie
aj po ukončení základnej školy
- poskytujeme poradenstvo v oblasti zdravia, hygieny, starostlivosti rodičov o maloleté deti, stravovania,
monitorujeme novorodencov v sociálne slabých rodinách, sledujeme dodržiavanie pravidelných lekárskych
prehliadok a očkovaní
- podieľame sa na predchádzaní chudoby, zvyšujeme povedomie v oblasti čerpania pôžičiek, pripravujeme
klientom splátkové kalendáre, komunikujeme s exekútormi a súdmi
- motivujeme jednotlivcov k aktívnemu prístupu a riešeniu svojej sociálnej situácie, zvýšili sme sociálnu mobilitu
klienta, spolupracujeme s inštitúciami z oblasti samosprávy, štátnej správy, tretím sektorom a inými organizáciami,
zabezpečujeme klientom doprovod a sprevádzanie
- zvyšujeme povedomie v oblasti kvality životného prostredia, motivujeme k úprave bytových pomerov a zlepšení
kvality života
- podieľame sa na prevencií sociálno-patologických javov v rodine a návrate detí z detského domova späť do
rodiny
Čo sme projektom dosiahli:
- Zlepšenie sociálnych zručností klientov, schopnosť viesť samostatný život, väčšiu
zodpovednosť, vzájomnú úctu a dôveru, výraznejšiu spoluprácu s inštitúciami a zmierňovanie
sociálnopatologických javov v rodine.
- Naši klienti sa k nám pravidelne vracajú a žiadajú o pomoc pri riešení každodenných
problémov a starostí.
Náš vzťah je založený na dôvere a rovnocennom postavení.

___________________________________________________________________________________________
Obec Pavlovce nad Uhom, Obecný úrad, Kostolné námestie 1, 072 14 Pavlovce nad Uhom
tel. kontakt: 64 94 202, fax 64 94 536, e-mail: pavlovce@pavlovce.sk, www.pavlovce.sk
Terénna sociálna práca: tel. kontakt: 0902 967 085, e-mail: terenna.praca@pavlovce.sk

