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Príloha č. 1 Formulár žiadosti o zapojenie sa do NP TSP a TP II. 

 

Žiadosť o zapojenie sa do národného projektu 

Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou  

marginalizovaných rómskych komunít II. 

 

 

 

1. Základné údaje o žiadateľovi: 

Meno žiadateľa  

IČO  

DIČ  

Právna forma  

Ulica/číslo  

Obec  

Okres  

Kraj  

Číslo účtu (v tvare IBAN)  

E-mail:  

Webstránka   

 

2. Štatutárny organ: 

Titul, meno a priezvisko  

Funkcia  

Telefón  

E-mail  

 

3. Kontaktná osoba pre realizáciu NP TSP a TP II.: 

Titul, meno a priezvisko  

Funkcia  

Telefón  

E-mail  

 

4. Miesto výkonu terénnej sociálnej práce/terénnej práce v rámci obce (uviesť lokalitu -ulica, 

názov osady ak relevantné): 

 

 

 

5. Bol žiadateľ zapojený v predchádzajúcom období 2012-2019 do projektov implementujúcich 

terénnu sociálnu prácu (národný projekt alebo dopytovo orientovanom projekt v IA MPSVR?)* 

                        Áno                                    Nie 

                                                      
* nehodiace sa preškrtnúť 

http://www.esf.gov.sk/
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6. Ak bol žiadateľ zapojený v predchádzajúcom období do NP TSP v rokoch 2012-2019, resp. 

v dopytovo - orientovanom  projekte TSP uvedie: 

 

Počet obyvateľov MRK v obci  

Podiel obyvateľov z MRK voči majoritnému obyvateľstvu  

Približný počet klientov v predchádzajúcich projektoch  

Predpokladaný počet klientov   

Počet TSP/TP aktuálne zamestnaných   

 

7. Ak nebol žiadateľ zapojený v predchádzajúcom období do NP TSP, resp. v dopytovo -  

orientovanom projekte TSP v rokoch 2012-2015 uvedie: 

 

Počet obyvateľov MRK v obci  

Podiel obyvateľov z MRK voči majoritnému obyvateľstvu  

Predpokladaný počet klientov  

 

8. Iný žiadateľ ako obec uvedie relevantnú skúsenosť s odbornou prácou v marginalizovaných 

rómskych komunitách po 1.1.2015:  

 

 

 

 

9.  Ďalšie údaje - disponibilita potrebného1 technického vybavenia* 

 

a) Priestorové vybavenie – samostatná miestnosť:  

                Áno                                Nie 

b) Počítačová zostava s dostatočným internetovým pripojením: 

                Áno                                Nie 

c) Telekomunikačné zariadenie (mobilný telefón, alebo pevná linka) 

                Áno                                Nie 

 

 

10. Skúsenosti žiadateľa s implementáciou projektov zameraných na MRK počas predchádzajúcich 

5 rokov (vecná a finančná realizácia projektov podporených z dotačných schém, grantov, 

štrukturálnych fondov, zapojenosť do NP a pod.). 

 

Investičné projekty 

názov investičného projektu poskytovateľ rok 

      

      

                                                      
1 V súlade so Štandardami terénnej sociálnej práce a terénnej práce v sociálne vylúčených komunitách, 2015 
* nehodiace sa preškrtnúť 
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Neinvestičné projekty 

názov neinvestičného projektu poskytovateľ rok 

      

      

      

 

 

 

 

V ..........................................., dňa ......................................... 

 

 

 

 

 

 

podpis oprávnenej osoby a pečiatka: 
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