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IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, 
SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR 

 

si Vás dovoľuje pozvať  na Informačný seminár 

národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby 

Seminár sa organizuje v spolupráci s informačno-poradenským centrom pre EŠIF PSK 

 

Program 
 

Prezentujúci:  

Mgr. Martina Petijová na Pedagogickej fakulte UK vyštudovala pedagogiku sluchovo postihnutých a učiteľstvo pre 
1. stupeň základných škôl. Od roku 2002 pracuje v nadácii SOCIA ako projektová manažérka na operačných 
programoch nadácie (napr. v ostatných rokoch: Komunitné služby – bez partnerstva a dobrovoľníctva to nepôjde 
(spolupráca samospráv s poskytovateľmi služieb a spolupráca na príprave/spracovaní a metodickom vedení procesu 
komunitného plánovania); Tranzitný program "Zo školy do života" v troch okresoch Banskobystrického kraja) 
a v minulosti aj grantových programov (Charitatívny fond LION, Blokové granty ŠFM a Aktívne občianstvo a inklúzia 
NFM), a dobrovoľnícky pre Nezávislú platformu SocioFórum ako asistentka. Čiastočne pracuje aj v OZ Proti prúdu 

ako projektová manažérka jedného projektu. 
 
09:00              Registrácia 

09:30              Otvorenie seminára 

                        Prezentácia Informačno- poradenského centra PSK pre EŠIF 

                        Národný projekt Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej 

                        Služby ako nástroj na podporu opatrovateľskej služby v obciach do 1000 obyvateľov                      

10:00              Legislatívny rámec zabezpečovania opatrovateľskej služby 

                        a ďalších sociálnych služieb  

                        (originálne kompetencie obcí, komunitný plán sociálnych služieb)                           

13:00             Prestávka na občerstvenie 

13:30             Proces komunitného plánovania - Komunitný plán sociálnych služieb 

o príprava a spôsob organizačného zabezpečenia procesu KPSS 

o analýza, získavanie podkladov 

o tvorba koncepcie KPSS, pripomienkovanie, vlastný plán, aktualizácie 

15:30             Praktické príklady, diskusia  

18:00             Záver 

 

 

 

 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci 

operačného programu Ľudské zdroje 


