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Príloha 2 

 

Zoznam odporúčaných činností na úrovni užívateľa NP TSP a TP 

 

V súvislosti s trvaním núdzového stavu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky/Úrad 

splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity (ďalej aj „MVSR/ÚSVRK“) vydáva tento zoznam 

odporúčaných činností na úrovni užívateľa NP TSP a TP s odporúčacím charakterom s cieľom zabezpečiť 

výkon terénnej sociálnej práce v rámci národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v 

obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II“ počas trvania epidémie COVID-19.  

 

Terénny sociálny pracovník a terénny pracovník môže, počas núdzového stavu uskutočňovať výkon TSP 

a TP dištančne - formou homme office napr. nasledovnými odbornými činnosťami:  

 

1. Sociálne poradenstvo 

a) vykonáva poradenstvo pri riešení rodinných problémov a sociálnych problémov obyvateľov 

MRK, 

b) v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo súdom poskytuje súčinnosť 

v zmysle potreby napr. poskytuje podklady pre návrhy: 

- úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na zrušenie výchovných opatrení uložených 

úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, 

- súdu na nariadenie ústavnej starostlivosti a zrušenie ústavnej starostlivosti, zrušenie 

výchovných opatrení uložených súdom, obmedzenie alebo pozbavenie rodičovských 

práv, 

- oznamuje súdu skutočnosti na rozhodovanie vo veciach výchovy a výživy maloletých 

(vypracováva správy o povesti na požiadanie súdu, prípadne ÚPSVaR, polície a pod.). 

c) pripravuje návrh zmluvy napr. 

- poskytnutí sociálnej pôžičky občanovi, 

2. Krízové intervencie 

- sprostredkováva pomoc občanom pri zabezpečovaní prístrešia, 

- rizikovým skupinám obyvateľov v prípade akútnej potreby sprostredkúva 

špecializované služby krízovej intervencie, 

- poskytuje obetiam domáceho násilia základné poradenstvo a sprostredkovanie 

odborných služieb, 

- administratívno-technické úkony na riešenie problému jeho klienta, 

 

3. Zdravotná oblasť súvisiaca s pandémickou situáciou 

- zabezpečuje služby na podporu sebestačnosti a nezávislosti života seniorov v ich prirodzenom 

sociálnom prostredí, 

- monitoring, resp. mapovanie terénu na získanie relevantných informácií o pandémickej situácii 

v lokalite MRK, 
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- sprostredkovanie kontaktov s oficiálnymi inštitúciami, 

- telefonické poradenstvo pri osobných problémoch, 

- komunikácia s príslušným lekárom,  

 

4. Administratívna oblasť 

- vedie spisovú dokumentáciu a záznamy o vykonaných poradenských úkonoch vo vzťahu k svojim 

klientom, 

- vedie terénny denník, 

- spracúva výkaz svojej práce, 

 

5. Rozvoj odborných kompetencií s cieľom zvyšovania kvality výkonu TSP a TP  

- Štúdium odbornej literatúry a legislatívneho rámca súvisiaceho s výkonom terénnej sociálnej 

práce a terénnej práce 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


