Príloha . 13
Projekt CESTA
Projekt “CESTA” - Centrá komunitných služieb – terénna realizácia nástroja zmeny
kvality života viacnásobne marginalizovaných rómskych komunít v Košickom, Prešovskom
a Banskobystrickom samosprávnom kraji vzniká ako iniciatíva predsedu Košického
samosprávneho kraja. Je zameraný na riešenie problémov rómskych komunít, ktoré nie sú
schopné rieši vlastné problémy vyvolané viacnásobnou marginalizáciou.
Demografické východiská projektu:
Pod a s ítania Rómov roku 2005 sa v Košickom kraji nachádza 130.169 Rómov, o
predstavuje 17 % z celkového obyvate stva kraja (766.012 obyvate ov). Na území kraja je
541 rómskych komunít, ktoré nie sú integrované medzi ostatným obyvate stvom. Ide
o segregovane a separovane komunity vä šinou vidieckeho typu.
V Košickom kraji pôsobí 234 ob ianskych združení, ktoré sa zaoberajú problematikou
rómskych komunít. lenovia uvedených komunít a ani ob ianskych združení si nevytvorili
jednotného zástupcu, ktorý by reprezentoval ich záujmy a vytváral nástroje, ktoré môžu
zmeni sú asný stav, v ktorom sa nachádzajú. Na druhej strane je potrebné uvies , že v
minulosti boli vytvárané štruktúry, ktoré mali vytvori nástroje na realizáciu zmien v rámci
projektov ako bol Tvoj Spiš, projekt terénnych pracovníkov a alšie. Avšak po skon ení
financovania projektov sa nenašiel model financovania, ktorý by umožnil pokra ovanie
nastúpeného smeru v rozsahu, ako si ho vyžaduje bežný život v prostredí našich miest a obcí.
Subjekty projektu:
1. Košický, Prešovský a Banskobystricky samosprávny kraj
2. Mestá a obce na území každého samosprávneho kraja na základe ich záujmu o vstup
do projektu.
3. Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity
4. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo školstva SR,
Ministerstvo zdravotníctva, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja,
5. Mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti komunitnej práce.
Miesto konania:
Výber lokalít pre realizáciu projektu bol realizovaný na základe týchto predpokladov:
1. Do projektu zapoji všetky mestá z územia Košického samosprávneho kraja.
2. Do projektu zapoji aj vybrané obce, kde sú už vybudované základy pre realizáciu
jednotlivých projektových aktivít.
Predseda Košického samosprávneho kraja oslovil primátorov všetkých miest na území
Košického samosprávneho kraja s ponukou vstupu do projektu a aktívne zapojenie sa do
riešenia problémov viacnásobne marginalizovaných skupín. Išlo o tieto mestá:
iernej n/Tisou,
Dobšinej,
Gelnice,
Krá ovského Chlmca,
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Krompách,
Medzeva,
Michaloviec,
Moldavy nad/Bodvou,
Rož avy,
Se oviec,
Sobraniec,
Spišskej Novej Vsi,
Spišských Vlách,
Strážskeho,
Trebišova,
Ve kých Kapušian.
Všetci primátori miest vstup do projektu prijali.
Rovnako predseda Košického samosprávneho kraja oslovil starostov vybraných obcí
v ktorých je už problematika rómskych komunít systémovo riešená. Išlo o starostov týchto
obcí:
Jasova,
Keceroviec,
Markušoviec,
Nálepkova,
Pavloviec nad Uhom.
Z obcí o ú as na projekte neprejavili záujem:
Pavlovce nad Uhom.
Doba trvania: Projekt je rozložený na celé programovacie obdobie 2008-2013. Základná as
– zriadenie centier - je programovaná na 3 roky a tvorí východiskovú as
pre
komplementárne projekty zamerané na riešenie problémov rómskych komunít s postupným
zameraním aj na ostatné marginalizované skupiny (zdravotne postihnutých, bezdomovectvo,
chudobu atd.)
Hlavný cie programu
Zlepši životnú situáciu a integrova sociálne vylú ené komunity s oh adom na ich špecifické
potreby a podmienky prostredníctvom nevyhnutnej osobitnej pomoci v rozsahu kompetencii
KSK. Vytvori nástroj samosprávy pre realizáciu jednotlivých projektov v oblasti riešenia
problémov marginalizovaných skupín
Všeobecné ciele programu
•
•
•

Integrácia cie ovej skupiny obyvate stva do sociálnych štruktúr, vrátane štruktúr
tvorených trhom práce.
Integrácia cie ovej skupiny do majoritnej spolo nosti, prioritne v rámci obce.
Zníženie sociálnej deprivácie prostredníctvom permanentnej komunitnej sociálnej
práce.
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•

Predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, predchádzanie prehlbovania a
opakovania porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu a zamedzenie nárastu
sociálno-patologických javov u cie ovej skupiny.

Špecifické ciele programu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov a komunít so zameraním na zvýšenie ich
aktivity a na preberanie zodpovednosti za riešenie svojej situácie,
získanie alebo obnovenie pracovných návykov potrebných pre za lenenie sa do
pracovného procesu,
budovanie štruktúr na organizáciu zmeny v rómskych komunitách a v celkovom
systéme sociálneho života v obci,
pôsobi na lenov komunity, aby využívali dávky a príspevky na zákonom
stanovený ú el,
prijíma opatrenia na zlepšenie osobnej hygieny a zdravotného stavu detí
i dospelých,
zlepšenie dochádzky detí do školy a vytvori systém prechodu do stredných škôl
pod a individuálnych schopností,
organizova zmysluplné využívanie vo ného asu, najmä u detí a mládeže,
podpori získanie návykov a zru ností potrebných na riadne užívanie bytov
a vz ah k životnému prostrediu,
poskytnú nadobudnutie zru ností vedenia domácnosti a zlepšenie výživy lenov
domácnosti,
podie a sa na zvýšení informovanosti a právneho povedomia klienta,
dba na zvýšenie sociálnej mobility lenov rómskych komunít,
podpori získanie sociálnych zru nosti a kompetencií potrebných pre realizáciu
sociálneho a pracovného života v sú asnej spolo nosti,
iniciova rozvoj komunitných procesov v obci a budovanie komunity na báze
solidarity,
eliminova negatívne stereotypy majority vo vz ahu k cie ovej skupine a naopak,
minimalizova existenciu individuálnych rizík spojených so životom v sociálne
znevýhod ujúcom prostredí,
zvýši participáciu zú ast ujúcich sa samospráv na sociálnej inklúzii,
vytvori spoluprácu s inštitúciami realizujúcimi v lokalite rozvojové programy,
mobilizova najbližšie okolie klienta k aktívnej pomoci a rešpektovanie zásad
solidarity na princípe rovného zaobchádzania,
spolo ne s komunitou rozvíja prevenciu sociálno-patologických javov v rodine
a komunite,
iniciova sanáciu rodiny a posilnenie hodnôt, ktoré sa viažu na prostredie
rómskych rodín.

Projekt rieši nasledujúce problémové okruhy:
•

Aký je najoptimálnejší variant vytvorenia siete centier komunitnej práce? Aké je
optimálne ich geografické umiestnenie, financovanie, a aká je možnos aplikova pre ne
takzvaný „bussines model“?
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•
•
•
•
•

Aké sú potrebné legálne aspekty vytvárania, zabezpe enia a fungovania centier
komunitnej práce na regionálnej a celoštátnej úrovni?
Aké je možné a žiaduce prepojenie komunitnej práce s miestnou samosprávou, štátnymi
orgánmi a mimovládnymi organizáciami v rámci regiónu Košického samosprávneho
kraja?
Aké je možné a žiaduce prepojenie centier komunitnej práce s inštitúciami pôsobiacimi
v sociálnej ekonomike, ako napr. sociálnymi podnikmi, s agentúrami podporovaného
zamestnávania, centrami lokálneho pracovného poradenstva a alšími?
Aké je možné a žiaduce prepojenie jednotlivých odborov KSK s pôsobnos ou
komunitných centier?
Ako je možné rieši problematiku klientov centier komunitnej práce. Metódy a formy
práce pre ich vedenie a organizovanie sociálnej zmeny?

Realizované aktivity:
Analytická as :
- Audit rómskych komunít vrátane auditu rómskych ob ianskych aktivít a rómskych
lídrov pôsobiacich v daných teritóriách.
- Projektový audit subjektov, ktorých ú as na projekte je nevyhnutnou podmienkou.
- Zmapovanie sociálnych služieb na území miest a obcí, ktoré vstúpia do projektu.
- Zmapovanie technickej a objektovej vybavenosti na výkon komunitnej práce.
Pripravované aktivity:
- Odborná príprava vedúcich koordinátorov komunitnej práce.
- Špecifická príprava lenov asisten ných služieb.
- Vybudovanie centier komunitnej práce a to z poh adu personálneho budovania tímov
a ich technického vybavenia.
- Príprava jednotného výkazníctva innosti komunitných centier.
- Stanovenie indikátorov a alších hodnotiacich kritérií.
Výkonná as :
- Aktivizácia asisten nej innosti v ovplyv ovaných komunitách.
- Realizácia komunitného programu.
- Opatrenia v oblasti zamestnanosti cez rozvoj sociálnej ekonomiky.
- Budovanie vnútro komunitných štruktúr.
- Humanizácia životného prostredia a režimové opatrenia pre ich udržanie.
- Prepojenie komunitnej práce so samosprávnym systémom.
Výsledky:
- Vybudovanie komunitnej práce ako typu sociálnej práce samosprávy (vrátanej jej
terénneho typu)
- Vytvorenie štandardov komunitnej práce v samospráve.
- Zmena kvality života v rómskych komunitách a jej priblíženie ostatnej asti komunity.
- Ovplyvnenie vzdelanostnej a profesijnej štruktúry v rómskych komunitách ako
východiskového bodu sociálnej zmeny.
- Ovplyvnenie zamestnanosti v rómskych komunitách.
Predpokladané náklady: cca 50,000.000.-Sk pre každý samosprávny kraj (bez nákladov na
asisten nú innos ). Rozpo et je uvedený v alšej asti. Obvyklé kofinancovanie u týchto
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typov projektov je 5 %. Navrhujeme kofinancovanie rozdeli medzi mestá a obce a Košický
samosprávny kraj. Pre spoluú as miest a obcí navrhujeme kofinancovanie v rozsahu 2-3%.
Projek ný cyklus:
1. Príprava prostredia
a) politická podpora,
b) dohoda na spolo ných princípoch a hodnotách,
c) príprava užívate ského prostredia,
d) príprava odborného prostredia,
e) cie ové skupiny,
f) plánovania na cca 3 roky,
g) ve kos územia.
2. Organiza ná štruktúra
a) vytvori organiza nú štruktúru centier a ich prepojenie na samosprávu,
b) vytvori centrálnu a lokálne manažérske pracovné skupiny.
3. Analýza potrieb ob anov
a) aké služby sú poskytované a ktoré absentujú,
b) plánovanie v sú innosti všetkých ú astníkov,
c) potreby hodnoti z poh adu kompetencií jednotlivých subjektov,
d) roz leni ich pod a riešite nosti v asovom horizonte,
e) vymedzi problémy, ktoré komunity považujú za svoje a kvôli ním sú ochotní
mobilizova svoje sily a zdroje,
f) identifikova k ú ové osoby, ktoré majú podstatný vplyv na vyriešenie
problémov.
4. Informa ný systém
a) Zisti aké služby absentujú a aké služby sú poskytované (predimenzované
služby a chýbajúce služby).
b) Informovanos o projektových opatreniach medzi všetkými troma subjektmi:
zadávate mi, poskytovate mi a odberate mi služieb.
c) Získanie potrebných demografických údajov – informácii pre analýzu.
5. Tvorba návrhu projektu v pracovných skupinách
a) Analýza potrieb.
b) Ur enie priorít.
c) Súlad medzi potrebami a poskytovanými službami.
d) Spracovanie návrhu plánu pre proces konzultácii.
6. Príprava procesu konzultácii
a)
asový harmonogram konzultácii.
b) Spracovanie návrhu projektu a jeho odsúhlasenie.
c) Informa ná a propaga ná stratégia.
d) Pracovná skupina pre prípravu projektu.
e) Konferencia s cie om oficiálneho za atia projektu.
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7. Tvorba finálnej verzie projektu
a) Písomné spracovávanie procesu prípravy projektu.
b) Konzultácie s jednotlivými partnermi projektu.
c) Zapracovanie všetkých pripomienok.
d) Proces unifikácie aktivít.
8. Vedenie procesu komunikácie
a) Vytvorenie krajského koordina ného tímu.
b) Vytvorenie mestských výkonných tímov.
c) Vytvorenie systému konzultácií, hodnotení a kontroly.
9. Implementácia projektu
a) Využitie trvalo udržate ných organiza ných štruktúr.
b) Ro né plány a priority.
c) Monitoring.
10. Kontrolný proces
a) Ro né vyhodnotenia plnených aktivít projektu.
b) Spätné vyhodnocovanie.
c) Celkové vyhodnotenie projektu.
Na základe požiadaviek partnerov budú spracované projekty v súlade s jednotlivými výzvami.
To nám umožní presne zoh ad ova potreby a záujmy jednotlivých miest a obcí. Pre ich
realizáciu je nutné vytvori jednotný riadiaci, koordina ný a kontrolný systém (centrá) so
zodpovednos ou vo i samospráve.
Úlohy jednotlivých subjektov:
Samosprávne kraje:
-

Oslovi samosprávy miest a obcí na území, ktorých by mal by projekt realizovaný.
Po prejavení záujmu o vstup do projektu vykona vstupnú analýzu a zisti aktuálne
potreby komunít, ku ktorým projekt smeruje.
Vytvorenie projektových tímov zo zástupcov samospráv a príprava tímov, ktoré budú
pôsobi na území miest a obcí.
Podpísa memorandum o spolupráci KSK a miest a obcí o spolupráci pri riešení
problémov viacnásobne marginalizovaných rómskych komunít.
Spracovanie projektu v jeho kone nej podobe.
Implementácia projektu a koordinácia jednotlivých aktivít.
Vzdelávanie a metodická pomoc pri realizácii projektu.
Príprava stredoškolského systému s orientáciou na marginalizované skupiny
obyvate ov.
Riešenie otázok spojených so zdravotnou prevenciou a odstra ovaním zdravotných
rizík v marginalizovaných komunitách.
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-

Priebežné hodnotenie a prijímanie operatívnych rozhodnutí.
Podpora komunitnej práce a vytváranie systému komunitnej práce v podmienkach
samosprávy.

Miestne samosprávy:
-

Prija rozhodnutie o vstupe do projektu. (Uznesenie mestského (obecného)
zastupite stva).
Vy leni zodpovednú osobu za realizáciu projektu.
Zamestna 3 zamestnancov na koordináciu komunitnej práce z prostriedkov projektu.
Vy leni priestor na vybudovanie centier komunitnej práce.
Vytvori podmienky na koordináciu asisten ných služieb (terénnej asistencie, školskej
asistencie, zdravotnej asistencie)
Prepoji asisten nú službu so zástupcami komunity.
Prijíma opatrenia v oblasti vzdelávania na ZŠ a rozvoj mimoškolskej innosti.
Vytvára partnerstvá na budovanie zmeny v ovplyv ovaných oblastiach.
Tvorba agentúr krátkodobého zamestnávania (resp. iných subjektov v oblasti
zamestnávania)
Priebežné prejednávanie správ o postupe komunitnej práce.
Podpora komunitnej práce v samosprávnom systéme.

Ministerstvá:
-

Poskytnutie asisten nej služby s plnou úhradou nákladov spojených s ich innos ou.
Tvorba modelu sociálnej ekonomiky a návrhov na vytváranie organizácií pre túto
oblas .
Podpora komunitnej práce a pomoc pri dotváraní štandardov komunitnej práce na
úrovni miestnej samosprávy.
Návrhy v legislatívnej oblasti k zaradeniu vytváraných nástrojov komunitnej práce do
systému nástrojov sociálnej pomoci a sociálnych služieb.
Ú as na riešení problémov spojených s rómskymi osadami a getami.
Vytváranie štandardov sociálnej práce v podmienkach miest a obcí.
Ur enie zástupcov ministerstiev do koordina ného tímu projektu.

Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity:
-

Podpora projektu v oblasti technickej asistencie.
Aktívna ú as v projektovom tíme a plánovaní projektových opatrení.
Komplementárne aktivity k projektovým aktivitám.
Spolupráca s miestnymi samosprávami pri tej asti komunitnej práce, ktorá sa týka
rómskych komunít.
Podpora mimovládnych organizácií. (rómskych a organizácií, ktoré s Rómami
pracujú)
Podpora pri presadzovaní legislatívnych zmien.

Mimovládne organizácie:
-

Aktívna innos na analytickej asti projektu.
Príprava asistentov pre jednotlivé druhy asisten nej innosti.
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-

innos v komunitných centrách a partnerstvách.
Budovanie komunitných štruktúr a organizácia vnútro komunitnej innosti.
Organizácia pracovnej sily pre agentúry krátkodobého zamestnávania.
Osvetová innos a podporné aktivity.

Stru ný popis projektu:
Projekt je zameraný na vytvorenie nástroja pre realizáciu komunitnej práce v mestách
a obciach so zameraním na rómske komunity. Ako nástroj sme predur ili vytvorenie centra
komunitnej práce, ktoré zabezpe í strategické plánovanie v oblasti komunitnej práce,
implementáciu stratégií prijatých mestom, realizáciu projektových aktivít, koordináciu
aktivít, ktoré budú plni iné subjekty (školy, zdravotnícke zariadenia, mimovládne
organizácie) a koordináciu asisten ných služieb. Pre zriadenie centier komunitnej práce
predpokladáme zamestna v každom centre 3 odborníkov so zameraním na komunitnú prácu,
(optimálne ako samostatný referát mesta) s jasne vymedzenými kompetenciami. Ich prvotnou
úlohou je koordinova asisten né systémy v komunitnej práci a vytvára základné vstupné
analýzy pre realizáciu sociálnej zmeny, budovanie partnerstiev a príprava realiza ných
projektov pre oblas :
- komunitného rozvoja,
- vzdelávania a iných foriem získavania kvalifikácie,
- zdravotnej prevencie a odstra ovania rizík,
- sociálnej inklúzie a sociálnej ekonomiky.
Princípy komunitnej práce v projekte:
Pre rozvoj projektu stanovujeme tieto princípy komunitnej práce ako vedúce podmienky,
ktoré ovplyvnia realizáciu všetkých aktivít. Žiadna aktivita nesmie by v rozpore so
stanovenými princípmi.
- Princíp sebaur enia (samotní obyvatelia komunity najlepšie vedia a môžu ur i , o
chcú a potrebujú, ako aj rozhodova , ako k týmto cie om dospie )
- Princíp lokalizácie (služby a programy sa majú realizova najbližšie k miestu, kde
spolo enstvo žije)
- Princíp svojpomoci (najviac sa u om pomôže tým, že budú podporovaní v tom, aby
niesli zodpovednos za riešenie vlastnej situácie, života a budú povzbudzovaní, aby
aktívne preberali zodpovednos aj za riešenie problémov svojho okolia, komunity
zárove s poskytovaním pomoci a podpory, ak je to potrebné)
- Princíp úplnej komunity (nie je možné robi rozdiely medzi lenmi komunity na
základe veku, sociálneho statusu, marginalizácie, farby pleti a pod. Služby, aktivity,
programy majú by dostupné o najširšiemu spektru lenov komunity (miestnou
komunitou nie je len as obyvate ov obce, napr. marginalizované obyvate stvo, i
ohrozené ženy). Dôležitou sú as ou je povzbudzovanie aktivít, akými sú programy
vzájomnej solidarity a pomoci, ktoré posil ujú znevýhodnené marginalizované
skupiny v komunite. Takéto alternatívy pomáhajú h ada spôsoby udského a
sociálneho rozvoja týchto skupín)
- Podpora ú asti a posil ovania schopností všetkých lenov komunity tak môže by
vhodným spôsobom zapájania a integrácie ohrozených, i marginalizovaných skupín,
kedy je posil ovaná ich vlastná iniciatíva, participácia na tvorbe a realizácií riešení
vlastných problémov a problémov miestneho spolo enstva. Cielenou komunitnou
prácou sa vytvárajú podmienky na podporu komunitného rozvoja tak, aby nastala
zmena v kvalite života komunity a vytvárajú sa podmienky na svojpomocné riešenie
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-

miestnych problémov všetkých lenov komunity, vrátane sociálne znevýhodnených, i
marginalizovaných skupín.
Princíp aktívnej ú asti. Zapojenie cie ovej skupiny je nevyhnutným predpokladom
pre úspešnú implementáciu rozvojových projektov na danú skupinu zameraných, ako
aj pre celkový kvalitatívny rozvoj daného miestneho spolo enstva a lokality.

Aktívna realizácia projektu predpokladá:
Spolupodie anie sa príjemcov - miera zaangažovania cie ových skupín a príjemcov
projektu na jeho návrhu a ich zaangažovanie do projektových opatrení. Projekt má podporu,
ke že zoh ad uje záujmy cie ových skupín (komunít). To vytvára podmienky na to, aby
mohol by udržate ný aj po ukon ení projektovej podpory.
Podporné opatrenia) - kvalita lokálnej politiky, ako aj rozsah spolupráce ktorú partneri
preukázali projektu po as projektovej implementácie, ako aj pokra ovanie projektových
služieb po ukon ení projektovej podpory.
Primerané know how - spôsoby a prostriedky pre vykonanie projektových aktivít a na rtnutie
výsledného re azca, ako sociálna zmena môže predstavova oboje – príležitos aj hrozbu. Je
potrebné vzia do úvahy miestne podmienky a rôznorodé potreby komunity (napr. dostupnos
sociálnych služieb, dostatok bezpe nostných opatrení, zaangažovanos komunity).
Sociálno-kultúrne otázky – projekt berie do úvahy sociálno-kultúrne otázky (romipen),
normy ktoré sú späté s komunitou a prístupy, pretože ovplyv ujú motiváciu a tým aj aktívnu
participáciu lenov komunity. S tým je spojená zodpovednos zaangažovaných zástupcov
mestských a obecných samospráv. Osobitné opatrenia je potrebné prija na zaistenie toho, aby
všetky marginalizované skupiny mali po as implementácie projektu k službám a benefitom
projektu primeraný prístup.
Antidiskriminácia - projekt berie do úvahy špecifické potreby a záujmy všetkých ú astníkov
projektu a smeruje k trvalému a spravodlivému prístupu k ponúkaným službám. Rovnako
prispieva k zníženiu pôsobenia diskrimina ných inite ov v stanovených asových
horizontoch.
Inštitucionálne zabezpe enia a riadiaca kapacita – centrá komunitnej práce a manažérske
kapacity samospráv zohrávajú v projekte najvýznamnejšiu úlohu. Ide o schopnos a záväzok
mestských samospráv naplni projekt a po skon ení projektovej podpory pokra ova v
poskytovaní komunitných služieb.
Ekonomická a finan ná realizovate nos – v priebehu projektu je potrebné vybudova
ekonomickú a finan nú udržate nos projektu a to napojením na aktivity, ktoré sú hradené zo
zdrojov samospráv a iných zdrojov ur ených pre sociálnu oblas .
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Východiskovým bodom je vybudovanie 15 centier komunitnej práce s 3 zamestnancami na
území partnerov projektu s priamym riadiacim a kontrolným mechanizmom na samosprávu.
Projekt bude trva 3 roky.
Celkový po et zamestnancov: 15 (centier)x 3 (zamestnanci) = 45
Mzdy 28 000 Sk x 45 (zamestnancov) x 36 (mesiacov) = 45,360.000.- Sk
Priestorový nárok na zriadenie centra:
Nájom 50 m2 x 500Sk x 15 (centier) x 3 (roky) = 1,125.000.- Sk
Nábytok – vybavenie centier
Stôl 8 000Sk x 3 (zamestnancov) x 15 (centier) = 360 000.- Sk
Skri a 5 000 Sk x 3 (zamestnancov) x 15 (centier) = 225 000.- Sk
Stoli ka 3 500 x 3 (zamestnancov) x 15 (centier) = 157 500.- Sk
Po íta ová zostava (komplet) 15ks x 50 000 Sk = 750 000.-Sk
Spotrebný materiál 20 000 Sk x 15 (centier) = 300 000.-Sk
Nájomné za zasada ky 20 000 Sk x 15 = 300 000.-Sk
Vzdelávanie v oblasti komunitnej práce 1,000.000.-Sk
Krátkodobé kurzy + literatúra 40 000 x 3 x 3 = 360 000.-Sk
Cestovné 40 000 x 3 x 3 = 360 000.-Sk
Materiálne vybavenie komunitných pracovníkov 10 000 x 45 = 450.000.- Sk
Náklady spojené s koordina nou a metodickou innos ou KSK 9.000.000.-Sk
Celkové náklady : cca 60 mil. Sk
Projektové opatrenia prebiehajú vo všetkých troch samosprávnych krajoch na rovnakých
princípoch. Unifikácia jednotlivých aktivít umož uje komparáciu ich efektívnosti a trvalej
udržate nosti, výmenu vzájomných skúseností a príkladov dobrej praxe.
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