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Terénna sociálna práca – pohľad do 

histórie 1. 

• August 2002  

• Pilotné spustenie terénne sociálnej práce s personálnym osadením 18 TSP + 40 
ATSP + 3 koordinátori. 

• Financovanie zo zdrojov štátneho rozpočtu (ŠR), koordinácia zo strany Úradu 
splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity. 

• Prvotne zapojených 18 obcí, postupne sa program do roku 2004 rozšíril na 49 
obcí. 

 

• Január 2005 

• Rozšírenie na 202 obcí, 200 TSP + 400 ATSP + 17 koordinátorov 

• Realizátor programu Fond sociálneho rozvoja (FSR), financovanie zo ŠR. 

 

 

 



Terénna sociálna práca – pohľad do 

histórie 2. 
• Rok 2008 

• TSP realizovaná cez dopytovo orientované projekty v cca 230 lokalitách/ 
obciach, FSR ako poskytovateľ NFP v pozícii SORO.   

• Január 2011 

• FSR ako prijímateľ spúšťa implementáciu NP TSP v obciach. 

• 895 TSP a ATSP v 291 obciach, 22 regionálnych koordinátorov. 

• Vytvorenie nových štandardov terénnej sociálne práce a terénnej práce 
participatívnym spôsobom. 

• Realizácia evaluácie dopadu TSP. 

• Záver roka 2015 

• IA MPSVR SR pokračuje v implementácii terénnej sociálnej práce 
prostredníctvom NP TSP I . 

 

 

 



NP TSP I – základné informácie 

• IA MPSVR SR ako prijímateľ 

• obce, mestá a mimovládne organizácie ako partneri 

• rozpočet: 29,34 mil. EUR 

• miesto realizácie: MRR, VRR vrátane mesta Bratislava 

• dĺžka realizácie: 4 roky (október 2015 - september 2019) 

• predpokladaný počet zapojených subjektov: 225 

• predpokladaný počet klientov – sociálne vylúčených ľudí: 40 800 

• predpokladaný počet pracovníkov: 320 TSP a 280 TP 

• cieľové skupiny: marginalizované rómske komunity, ľudia bez 
domova 

 



NP TSP I – realizované aktivity 

• vyhlásené oznámenie o možnosti zapojenia sa do projektu: 12/2015  

• riadiaci výbor projektu: 01/2016 

• sieť regionálnych koordinátorov: 01/2016 

• výkon terénnej sociálnej práce a terénnej práce v zapojených 
obciach: 02/2016  

• poskytovanie supervízie prostredníctvom interných supervízorov 
(aktuálne 3): 04/2016  

• spolupráca s vysokými školami: 09/2016 



NP TSP I – zapojenie subjektov  

• celkový počet podaných žiadostí: 297 

• verejní poskytovatelia: 218 miest a obcí  

• neverejní poskytovatelia: 5 mimovládnych organizácií  
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NP TSP I – zapojenie subjektov  



NP TSP I – priebežné výstupy 

• počet regionálnych koordinátorov: 16 (cieľová hodnota: 19) 

• počet supervízorov: 3 (4) 

• počet zapojených lokalít: 224 (225) 

• počet terénnych sociálnych pracovníkov: 254 (320) 

• počet terénnych pracovníkov: 253 (280)  

• počet klientov: 29 140 (40 800) 
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