Tlačová správa

Končí sa projekt terénnej sociálnej práce v obci Zvolenská Slatina

Od 1. septembra 2010 Obec Zvolenská Slatina realizovala projekt terénnej sociálnej práce
„Rozvoj služieb starostlivosti pre marginalizovanú rómsku komunitu (MRK)“, ktorý v súčasnosti končí
k 31.8.2012. Projekt bol realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci
Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, na ktorý obec získala nenávratný finančný
príspevok vo výške 39 064 Eur z ESF, SORO: Fond sociálneho rozvoja.
Obec Zvolenská Slatina má 2 798 obyvateľov, z toho tvorí takmer 500 rómske etnikum. Terénnu
sociálnu prácu v obci vykonávajú tri pracovníčky – jedna terénna sociálna pracovníčka a dve
asistentky terénnej sociálnej pracovníčky.
Hlavným cieľom projektu bolo podporiť sociálnu inklúziu osôb ohrozených sociálnym vylúčením
prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske
komunity. Je to podpora skupín a jednotlivcov dlhodobo vystavených sociálnemu vylúčeniu a
odstránenie príčin sociálnej deprivácie prostredníctvom permanentnej terénnej sociálnej práce v
konkrétnej komunite, aktivizácia cieľových skupín (v našom prípade rómského obyvateľstva)
zapojením do riešenia ich problémov a zvýšenie ich sociálnej mobility.
Poslaním terénnych sociálnych pracovníkov je individuálna sociálna práca s konkrétnym klientom,
jeho rodinou a komunitou v jej prirodzenom rodinnom otvorenom prostredí. Realizáciou aktivít si
cieľová skupina osvojuje sociálne zručnosti, ktoré im pomáhajú pri komunikácii s majoritou a pri
prekonávaní problémov v rodine, komunite. Vytvoril sa priestor pre účasť cieľovej skupiny na
spoločensko - ekonomickom rozvoji života obce bez ohrozenia ich identity a svojou špecifickosťou
prispeli do kultúrneho života obce.
Skúsenosti z realizácie predchádzajúcich projektov terénnej sociálnej práce ukázali, že sa osvedčili
a o pokračovanie je záujem zo strany obce,ako i samotného rómskeho obyvateľstva.

Obec Zvolenská Slatina reagovala na výzvu Fondu sociálneho rozvoja a podala žiadosť do „Národného
projektu terénnej sociálnej práce “, ktorý by mal kontinuálne nadväzovať na súčasne končiaci projekt
„Rozvoj služieb starostlivosti pre marginalizovanú rómsku komunitu“ na obdobie rokov 2012 -2015.

