Zvýšenie jednotkovej ceny od 01.01.2019 v rámci implementácie národného projektu
Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných
rómskych komunít I.
Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity Slovenskej republiky financuje výkon terénnej sociálnej práce
na základe Štandardnej stupnice jednotkových nákladov (ŠSJN) pre národný projekt Terénna sociálna práca a
terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít I. (NP TSP a TP I.). Tento dokument
stanovuje výšku jednotkovej ceny za mesačný výkon terénnej sociálnej práce/terénnej práce a základné
podmienky, na ktoré je naviazané vyplatenie príslušnej jednotkovej ceny. ŠSJN zároveň stanovuje mechanizmus
každoročného rastu celkovej ceny práce terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a terénneho pracovníka (TP).
Ten určuje, že k 01. januáru príslušného roka bude celková cena práce prepočítaná na základe indexu nominálnej
mzdy v hospodárstve SR, zverejneného Štatistickým úradom SR za prvý až druhý štvrťrok kalendárneho roka,
ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku. Z uvedeného, normatívne stanoveného mechanizmu vyplýva,
že na základe štatistických údajov za rok 2018 bude k 01.01.2019 celková cena práce príslušných zamestnancov
(TSP a TP) zvýšená o 6,45 %.
V nadväznosti na uvedené si Vás dovoľujeme upozorniť, že od 01.01.2019 bude celková cena práce terénneho
sociálneho pracovníka stanovená v sume 1 111,86 EUR a celková cena práce terénneho pracovníka v sume 813,55
EUR. Výška ostatných nákladov na poskytovanie terénnej sociálnej práce (cestovné, stravné, kancelárske
potreby, telekomunikačné služby) zostáva nezmenená.
Celková výška jednotkovej ceny, ktorá bude od 01.01.2019 za výkon terénnej sociálnej práce/ terénnej práce
vyplácaná, je 1 191,28 EUR pri TSP a 861,22 EUR pri TP. Jednotlivé zmeny oproti roku 2018 sú uvedené v
nasledujúcej tabuľke:
Tab. 1 Zmeny oproti roku 2018
rok
celková cena práce
pozícia
TSP
TP

2018
2019
2018
2019

1 044,49 EUR
1 111,86 EUR
764,26 EUR
813,55 EUR

ostatné náklady
79,42 EUR
79,42 EUR
47,67 EUR
47,67 EUR

jednotková cena
1 123,91 EUR
1 191,28 EUR
811,93 EUR
861,22 EUR

