
       
 
 

 
Názov prijímateľa:  Mesto Liptovský Mikuláš 

Názov projektu:  Pomoc a podpora sociálne znevýhodnených skupín formou komunitnej   
sociálnej práce 

Názov Operačného programu:  Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

Miesto realizácie aktivít projektu:  - mesto: Liptovský Mikuláš, 
- okres: Liptovský Mikuláš, 
- samosprávny kraj: Žilinský samosprávny kraj. 

Trvanie realizácie projektu: 9/2010 – 8/2012 

Výška nenávratného finančného príspevku:  38 160,13 eur 

Celkové náklady projektu:     40 168,56 eur 

Kontaktné údaje:  Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš,  
044 /55 65 111, 044/55 22 052, komunitne.centrum@atlas.sk,  
www.mikulas.sk 
 

Cieľ projektu: podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo 
sociálne vylúčených – prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti 

Špecifické ciele projektu: 

1. Predchádzanie vzniku krízových situácií jednotlivcov, rodín, ochrana práv a právom 
chránených záujmov detí, sociálneho vývinu detí  a plnoletých osôb 

2. Zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov, rodín a komunít so zameraním na zvýšenie ich 
aktivity a na preberanie zodpovednosti za riešenie svojej situácie 

3. Zlepšenie životnej situácie a integrácia sociálne vylúčených skupín obyvateľov najmä 
marginalizovaných rómskych komunít s ohľadom na ich špecifické potreby 

4. Zníženie sociálnej deprivácie prostredníctvom permanentnej komunitnej a terénnej 
sociálnej práce v prirodzenom rodinnom, otvorenom prostredí klienta, rodiny 

 

Aktivity projektu: 
1. Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny 

v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity 
2. Podpora sociálnej práce v margnalizovaných rómskych komunitách 
3. Sociálne, výchovné, poradenské a adaptačné programy cielené na rodiny a jednotlivcov 
4. Aktivity zamerané na predchádzanie a riešenie krízových situácií rodín a jednotlivcov 

 

Cieľové skupiny: 
1. obyvatelia separovaných a segregovaných rómskych osídlení, občania v nepriaznivej 

sociálnej situácii, deti, plnoleté fyzické osoby, rodiny, komunity ohrozené sociálnym 
vylúčením, vylúčené alebo marginalizované 

2. ľudia bez prístrešia – bezdomovci 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci 
Operačného program Zamestnanosť a sociálna inklúzia.  

www.esf.gov.sk                                                                                                   www.fsr.gov.sk  



                             
 

POMOC A PODPORA SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN FORMOU 
KOMUNITNEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE 

 
REALIZÁCIA  V ROKU 2011 
Od septembra 2010 mesto Liptovský Mikuláš realizuje projekt s názvom Pomoc a podpora 
sociálne znevýhodnených skupín formou komunitnej sociálnej práce.  
 
Projekt sa realizuje v rámci OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia a mesto získalo nenávratný 
finančný príspevok z Fondu sociálneho rozvoja vo výške viac ako 38 tis. eur.  
 
Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom terénnej sociálnej práce poskytovať služby sociálnej 
starostlivosti skupinám ohrozeným sociálnym vylúčením.  
Cieľovými skupinami sú príslušníci marginalizovanej rómskej komunity a ľudia bez domova 
žijúci na území mesta.  
Prostredníctvom projektu sú zamestnaní dvaja terénni sociálni pracovníci, ktorých hlavným 
poslaním je poskytovanie pomoci cieľovým skupinám.  
Terénni sociálni pracovníci majú svoju kanceláriu v Komunitnom centre – Nový svet Hlboké v 
Hlbokom. V prípade potreby ich môžete kontaktovať osobne v kancelárii, na tel. čísle 0911 511 952 
alebo e-mailom: poradenstvokc@gmail.com. 
 
Aktivity v rámci projektu realizované v roku 2011: 
Pracovníci celkovo v minulom roku poskytovali základné poradenstvo v nasledovných oblastiach:  

 zamestnanosť (94 prípadov),  
 distribučné poradenstvo (takmer 200 prípadov),  
 pomoc pri vybavovaní peňažných dávok (39 prípadov),  
 oblasť zdravia (16 prípadov).  

Súčasťou poskytovaného poradenstva je aj pomoc klientom pri vypĺňaní rôznych tlačív a spisovanie 
žiadostí pre rozličné účely (napr. žiadosti, splátkové kalendáre ...).  
 
Sociálni pracovníci okrem sociálneho poradenstva poskytli: 

 v 35 prípadoch pomoc pri zabezpečení materiálnej pomoci jednotlivcom či rodinám žijúcim 
na hranici chudoby (výdaj šatstva, obuvi, posteľnej bielizne, spotrebičov a pod.),  

 sprevádzanie klientov pri vybavovaní na úradoch, 
 v spolupráci s organizáciami pomáhajúcimi ľuďom bez domova na území mesta 

zabezpečovali varenie a výdaj stravy ľuďom bez domova. 
 
Napriek tomu, že sa jedná o veľmi náročnú prácu, ktorej výsledky nie je možné očakávať okamžite, 
v roku 2011 sociálni pracovníci zaznamenali niekoľko úspechov napr.: pomohli sprostredkovať  
klientom bez domova brigádu - upratovacie práce v obchodom dome, umiestnenie troch ľudí bez 
prístrešia do krízových zariadení v Žilinskom kraji, klientke bez domova pomohli s vybavením 
invalidného dôchodku a po jeho priznaní požiadala o ubytovanie  v mestskej ubytovni. 
 
V závere chceme úprimne poďakovať občanom mesta Liptovského Mikuláša, ktorí darovali pre 
Komunitné centrum – Nový svet Hlboké oblečenie alebo iné veci do domácnosti a televízor do 
mestskej nocľahárne. 
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