
Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 

PREDMET PODPORY NFP 
 

1. Všeobecné informácie o Projekte  
Názov Projektu Sociálna práca v komunite 

Kód ITMS 27120130389 

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

Spolufinancovaný z ESF  

Prioritná os Podpora sociálnej inklúzie 

Opatrenie Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených soc. vylúčením alebo sociálne vylúčených  
prostredníctvom  rozvoja služieb starostlivosti s osobitým zreteľom na MRK 

Prioritná téma 
Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov 

Projektu (%) 
Forma financovania 

Spôsoby integrácie a opätovného 
zamestnania pre znevýhodnené osoby, boj 
proti diskriminácii pri prístupe a postupe na 
trhu práce a podpora uznania rozmanitosti 
na pracovisku 

100,00 Nenávratná dotácia 

   

   

Hospodárska činnosť Podiel hospodárskej činnosti z celkových 
výdavkov Projektu (%) 

Územná oblasť 

Neuplatňuje sa 100 Neuplatňuje sa 

   

   
 

2. Miesto realizácie Projektu 
NUTS II Východoslovenský kraj 

NUTS III Vyšší územný celok 

Okres Vranov n.T. 

Obec Sačurov 

Ulica Osloboditeľov 

Číslo 385 
 

3. Ciele Projektu 
Cieľ projektu Riešenie  sociálnej a životnej situácie jednotlivca, rodiny a komunity prostredníctvom 

výkonu soc. práce v komunite hlavne cez aktivity terénnej sociálnej práce 

Špecifický cieľ projektu 1 Zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov, rodín a komunít so zameraním na zvýšenie ich 
aktivity a na preberanie zodpovednosti za riešenie svojej situácie 

Špecifický cieľ projektu 2 Integrovanie marginalizovaných rómskych komunít s ohľadom na ich špecifické potreby 
a podmienky prostredníctvom nevyhnutnej osobitej pomoci 

Špecifický cieľ projektu 3 Integrácia cieľovej skupiny do majoritnej spoločnosti, zníženie sociálnej deprivácie 
prostredníctvom permanentnej sociálnej práce v prirodzenom rodinnom, otvorenom 
prostredí 

Špecifický cieľ projektu 4 Zníženie sociálnej deprivácie prostredníctvom  permanentnej sociálnej práce 
v prirodzenom rodinnom otvorenom prostredí 

 

4. Merateľné ukazovatele Projektu 

Typ Názov indikátora 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

V
ýs

le
do

k 

Počet osídlení MRK, v ktorých boli realizované 
aktivity komunitného charakteru 

počet 0 2010 1 2012 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do 
podporených projektov - muži 

počet 0 2010 283 2012 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do 
podporených projektov - spolu 

počet 0 2010 572 2012 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do 
podporených projektov - ženy 

počet 0 2010 289 2012 

Počet osôb, ktoré využívajú služby sociálnych 
pracovníkova a ich asistentov, zamerané na SPK 

počet 0 2010 572 2012 

Počet sociálnych pracovníkova a ich asistentov počet 0 2010 2 2012 



zameraných na SPK 
D

op
ad

 

Počet úspešne ukončených projektov 
počet 0 2010 1 2012 

      

      

 

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám 

Typ Názov indikátora 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

V
ýs

le
do

k 

Počet osídlení MRK, v ktorých boli realizované 
aktivity komunitného charakteru 

počet 0 2010 1 2012 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do 
podporených projektov - muži 

počet 0 2010 283 2012 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do 
podporených projektov - ženy 

počet 0 2010 289 2012 

      

D
op

ad
       

      

      

 
 
 
 

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu 

Názov aktivity 
Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku 

(názov merateľného ukazovateľa výsledku)) 
Merná 

jednotka 
Počet 

jednotiek 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    

1 Aktivity zamerané na podporu komunitnej 
práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny 
v rámci miestnych spoločenstiev 
a senzibilačné aktivity 

Počet osídlení, v ktorých boli realizované 
aktivity komunitného charakteru 

počet 1 

2 Počet osôb CS zapojených do podporených 
projektov - muži 

počet 283 

3 Počet osôb CS zapojených do podporených 
projektov - ženy 

počet 289 

4 Počet osôb, ktoré využívajú služby soc. 
prac. a ich asistent zamerané na SPK 

počet 572 

.. Počet osôb CS zapojených do podporených 
projektov - spolu 

počet 572 

n Počet sociálnych pracovníkov a ich 
asistentov zameraných na SPK 

počet 2 

 
 

6. Časový rámec realizácie Projektu 
Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) Ukončenie realizácie aktivity 

(MM/RRRR) 

Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre 
každú aktivitu) 

  

Aktivity zamerané na podporu 
komunitnej práce a na vyvolanie 
a podporovanie zmeny v rámci 
miestnych spoločenstiev a senzibilačné 
aktivity 

10/2010 10/2012 

Podporné aktivity   

Riadenie projektu 10/2010 10/2012 

Publicita a informovanosť 10/2010 10/2012 

 
7. Rozpočet projektu 

Skupina výdavkov 
Oprávnené výdavky 

(v EUR) 
Neoprávnené výdavky 

(v EUR) 
Celkové výdavky 
projektu (v EUR) 

Názov aktivity 

Skupina výdavkov 610 620 – Osobné 
náklady 

31200 0 31200 Aktivity 
zamerané na 
podporu 
komunitnej 
práce a na 



vyvolanie 
a podporovanie 
zmeny v rámci 
miestnych 
spoločenstiev 
a senzibilačné 
aktivity 

Skupina výdavkov 632003 – Poštové služby 
a telekom. služby 

792 0 792 Aktivity 
zamerané na 
podporu 
komunitnej 
práce a na 
vyvolanie 
a podporovanie 
zmeny v rámci 
miestnych 
spoločenstiev 
a senzibilačné 
aktivity 

Skupina výdavkov 631001 – Tuzemské 
cestovné náhrady 

960 0 960 Aktivity 
zamerané na 
podporu 
komunitnej 
práce a na 
vyvolanie 
a podporovanie 
zmeny v rámci 
miestnych 
spoločenstiev 
a senzibilačné 
aktivity 

Skupina výdavkov 910 – Nepriame výdavky 6590,4 0 6590,4 Riadenie 
projektu a 
publicita 

CELKOVO 39542,4 0 39542,4  

 
8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít 

Aktivita Oprávnené výdavky 
Neoprávnené 

výdavky 
Výdavky celkovo 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    

1 Aktivity zamerané na podporu 
komunitnej práce a na vyvolanie 
a podporovanie zmeny v rámci 
miestnych spoločenstiev 
a senzibilačné aktivity 

32952 0 32952 

Podporné aktivity    

Riadenie projektu 6000 0 6000 

Publicita a informovanosť 590,4 0 590,4 

CELKOVO 0 39542,4 

 


