
Reakcia na humanitárnu krízu  

V reakcii na humanitárnu krízu spôsobenú ozbrojeným 
konfliktom, ktorý v súčasnosti prebieha na Ukrajine, 
uzatvorila Univerzita Komenského v Bratislave dohodu o 
partnerstve s UNICEF. Úlohou tejto spolupráce je 
realizovať projekt pod referenčným číslom 
ECARD/PCA202283/HPD202263 s názvom ''Podpora intervencie sociálnej práce s utečeneckou 
populáciou a posilnenie celkovej kapacity pracovnej sily sociálnych služieb v rámci reakcie na utečencov 
na Slovensku“.  

Ciele projektu : 
1) Vypracovať školiaci manuál a vytvoriť univerzitnú učebnicu  
2) Posilniť inštitucionálnu odbornosť a schopnosti humanitárnych pracovníkov  
3) Posilniť kapacity sociálnych pracovníkov a príbuzných odborných profesií na Migračnom úrade MV 
SR  
4) Vytvoriť školiace a výskumné centrum pre študentov a humanitárnych pracovníkov  
 
Univerzita Komenského v Bratislave a UNICEF sú autormi učebných materiálov 
pre humanitárnych pracovníkov a študentov vysokých škôl  

Univerzita Komenského v Bratislave v spolupráci s UNICEF v súčasnosti pripravuje školiaci manuál, 
ktorý sa má použiť pri školení humanitárnych pracovníkov v teréne, a vysokoškolskú učebnicu, ktorá 
sa má použiť pri výučbe prípadového manažmentu študentov sociálnej práce a príbuzných profesií. 
Tím odborníkov s niekoľkoročnými skúsenosťami v humanitárnej práci vedie proces tvorby dvoch 
učebných materiálov, ktoré budú zverejnené v apríli 2024. 
 
Univerzita Komenského v Bratislave a UNICEF školia miestnych humanitárnych pracovníkov v 
oblasti prípadového manažmentu  

Univerzita Komenského v Bratislave a jej partner UNICEF začali 22. septembra 2022 školiť 
humanitárnych pracovníkov mimovládnych organizácií (MVO) na Slovensku v oblasti prípadového 
manažmentu. Cieľom školenia je posilniť odbornosť miestnych mimovládnych organizácií pri riešení 
potrieb detí a rodín postihnutých ozbrojeným konfliktom na Ukrajine. Jednou z miestnych 
mimovládnych organizácií, ktorá sa aktuálne zúčastňuje školenia, je Mareena pôsobiaca v Gabčíkove. 
Okrem školení absolvujú zamestnanci mimovládnej organizácie aj supervízne stretnutia, kde sa učia 
špeciálnym zručnostiam potrebným pri práci s deťmi a rodinami v ťažkých podmienkach.  

   
Školenie dobrovoľníkov Účastníci z Mareeny v Gabcikove 

vykonávajúci aktivity 
Účastníci z Migračného úradu na stretnutí 

 



Univerzita Komenského a UNICEF okrem školiacich pracovníkov miestnych mimovládnych 
organizácií, vysielajú dobrovoľníkov do Humanitárneho centra v Gabčíkove. V humanitárnom 
stredisku dobrovoľníci, ktorí sú zároveň vysokoškolskými študentmi, pomáhajú pracovníkom 
Mareeny a Migračného úradu vykonávať rôzne aktivity zamerané na uspokojovanie potrieb detí a 
rodín postihnutých ozbrojeným konfliktom. Dobrovoľníci so sebou do humanitárneho centra 
prinášajú aj vedomosti, ktoré sa naučili o riadení humanitárnych kríz. 

   
Dobrovoľníci pracujúci s deťmi v humanitárnom 
centre v Gabčíkove 

Školenie dobrovoľníkov Starostlivosť dobrovoľnikov 

 

Univerzita Komenského v Bratislave, prostredníctvom UNICEF, vypracovala dva dokumenty 
pre prácu s deťmi: Protokol o sociálnom postavení detí a Individuálny plán rozvoja dieťaťa. Tieto dva 
dokumenty načrtávajú taký druh informácií, ktoré majú možnosť humanitárni pracovníci nadobudnúť 
od detí, ako aj prijatých postupov, a tieto adresne použiť pri riešení špecifických situácií dieťaťa. V 
súčasnosti oba dokumenty prechádzajú rôznymi fázami schvaľovania a po implementácii ich budú 
využívať všetci humanitárni pracovníci na Slovensku. 

 

Posilnenie kapacít sociálnych pracovníkov a príbuzných profesií na Migračnom úrade MV SR  

Na posilnenie kapacity Migračného úradu pri výkone jeho mandátov sa Univerzita Komenského spolu 
s UNICEF pustila do realizácie dvoch aktivít: 

1) Vykonávanie hodnotenia kapacít s cieľom určiť silné a slabé stránky Migračného úradu 
2) Realizácia špecializovaného školenia pre pracovníkov Migračného úradu o práci s deťmi 
 

Inovačné centrum pre sociálnych pracovníkov  

Univerzita Komenského v spolupráci s UNICEF, je v procese budovania inovačného centra 
pre sociálnych pracovníkov. 

Centrum sa zameria na tieto oblasti: 

1) Inovácia nových metód a techník pre prax sociálnej práce 
2) Školenie študentov sociálnej práce a humanitárnych pracovníkov 
3) Vytvorenie aktualizovanej databázy prípadov o deťoch, ktorú môžu z vedeckých dôvodov použiť 
vedci a tvorcovia politík. 
Inovačné centrum pre sociálnych pracovníkov bude pripravené do užívania do konca mája 2023 


