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Zoznam použitých skratiek:
KC – Komunitné centrum
IA MPSVR SR – Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky
NP BOKKÚ – Národný projekt Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni
OGKC – odborný garant komunitného centra
OPKC – odborný pracovník komunitného centra
PKC – pracovník komunitného centra
MRK – marginalizovaná rómska komunita
FO – fyzická osoba
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1. Vznik, poslanie a ciele Komunitného centra
Komunitné centrum Slavec vzniklo v roku 2015 prostredníctvom projektu Implementačnej
agentúry pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Zámer zriadiť a prevádzkovať
Komunitné centrum v obci Slavec bol reakciou na riešenie aktuálnych problémov obyvateľstva. Obec
Slavec nemá k dispozícii školské ani predškolské zariadenie a neposkytuje ani žiadne iné sociálne
služby, ako napríklad terénnu sociálnu prácu, opatrovateľskú službu a iné. Poslaním Komunitného
centra je poskytovanie komplexných sociálnych a komunitných služieb, prispievať k sociálnemu
začleňovaniu osôb sociálne vylúčených a znevýhodnených na lokálnej i individuálnej úrovni.
Hlavným cieľom je odstraňovanie bariér medzi majoritou a minoritou a hľadanie vhodných
programov a foriem na riešenie sociálnych problémov a integrácií. Zabezpečenie priestoru pre
sebarealizáciu minority, ale aj ostatných obyvateľov obce ohrozených sociálnym vylúčením.
Podporovať vzájomnú toleranciu obyvateľov obce a eliminovanie nerovností šancí pri uplatňovaní sa
na trhu práce. Komunitné centrum je dostupné pre užívateľov minimálne 30 hodín týždenne počas
celého roka. (príloha č. 1)

1.1


Ciele Komunitného centra Slavec
Vytvárať podmienky na sociálnu inklúziu znevýhodnených skupín obyvateľov formou
služby na podporu zamestnanosti



Realizovať opatrenia formou preventívnych aktivít pre všetky vekové kategórie
a eliminácia sociálno-patologických javov



Podporovanie záujmovej činnosti a zmysluplného trávenia voľného času



Podporovanie prípravy na školské vyučovanie formou školských klubov pre deti
a mládež



1.2

Odstraňovanie bariér a stereotypov, ktoré prevládajú medzi majoritou a minoritou

Umiestnenie Komunitného centra Slavec

Komunitné centrum je umiestnené v budove Farského úradu, Slavec 79, 049 11 Plešivec, na
základe nájomnej zmluvy obce Slavec a Reformovanej cirkvi na Slovensku. Umiestnenie
komunitného centra rešpektuje podmienku nízkoprahovosti a bezprostrednosti vo vzťahu k primárnym
užívateľom postkytovaných šlužieb – obyvateľom sociálne vylúčenej lokality, so súčasným
zohľadňovaním jeho integračnej funkcie vo vzťahu k celej komunite.
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Financovanie Komunitného centra Slavec

1.3

Komunitné centrum Slavec je financované zo zdrojov Implementačnej agentúry – ITMS
2014+:312041Y403, Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni, od obce Slavec
z finančného rozpočtu, z projektov Reformovanej cirkvi pri obci Slavec, grandy, dary a iné zdroje.

2. Klienti Komunitného centra
Cieľovou skupinou sú príslušníci marginalizovanej rómskej komunity (ďalej ako MRK) žijúci
v obci Slavec a Vidová. V týchto lokalitách žije podľa údajov obecného úradu 37,3% príslušníkov
minority, teda MRK. V obci Slavec je vysoká miera nezamestnanosti -

30%, čo vyplýva

z neschopnosti niektorých skupín obyvateľstva zapojiť sa do pracovného procesu a to vzhľadom na
nedostačujúce vzdelanie, kvalifikáciu a nízku flexibilitu pracovnej sily. Obyvateľov bez vzdelania
tvorí 15% a so základným vzdelaním je to 21%, čo predstavuje vysoké percento vzhľadom na počet
obyvateľov. Zároveň obec Slavec disponuje aj s vysokým percentom obyvateľov v poproduktívnom
veku, čo predstavuje 22% z celkového počtu obyvateľstva a 16% tvoria deti a mládež.
Klientmi Komunitného centra sú:


vysokým percentuálnym zastúpením deti a mládež,



osoby s nízkymi príjmami, pod alebo pri hranici životného minima,



dlhodobo nezamestnané osoby,



nezamestnaní bez vzdelania, resp. s nízkym stupňom vzdelania



osoby dlhodobo odkázané na dávky štátneho systému sociálnej pomoci,



rodič na materskej dovolenke,



seniori, ťažko zdravotne postihnutí a ostatní obyvatelia obce,



záujmové skupiny všetkých vekových kategórií.

Z hľadiska veku rozlišujeme cieľové skupiny:


deti predškolského veku (3- 6 rokov)



deti počas plnenia povinnej školskej dochádzky (7 – 16 rokov)



mládež (17 – 25 rokov)



dospelí a rodiny



seniori (62+)
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3. Pracovníci Komunitného centra
Pracovníci KC sú povinní spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o
sociálnych službách v znení neskorších predpisov, príp. záväzných predpisov pri realizácii
schválených projektov (IA MPSVR SR -NP BOKKÚ), morálne a odborné kritéria pre činnosti, ktoré
v KC vykonávajú. Pracovníci sa povinne zúčastňujú ďalšieho odborného vzdelávania, supervízie.
Odborný garant komunitného centra (OGKC)


poskytuje sociálne poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chráneným záujmom
klientom KC;



vytvára a udržuje strategické partnerstvá s jednotlivcami ,organizáciami a inštitúciami;



poskytuje poradenstva asistenciu inštitúciám a samosprávam pri vytváraní strategických
koncepcií sociálneho začleňovania;



zapája sa do procesov tvorby sociálnej politiky;



zabezpečuje aktivity nevyhnutné na realizáciu a rozvoj služieb KC;



organizovanie, metodiku a personálne vedenie pracovníkov KC;



aktivity nevyhnutné na úspešnú realizáciu a administráciu KC.

Odborný pracovník komunitného centra (OPKC)


poskytuje sociálne poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chráneným záujmom
klientom KC;



zisťuje a mapuje potreby komunity;



vyhľadáva klientov a potencionálnych prijímateľov KC;



realizácia aktivít v oblasti prípravy na školskú dochádzku a školské vyučovanie;



vedenie aktivít prebiehajúcich v KC;



vzdelávanie a vlastný profesionálny rozvoj.

Pracovník komunitného centra (PKC)


samostatne realizuje odborne nenáročne aktivity a úkony;



zabezpečuje informovanie rôznych skupín o aktivitách a činnosti KC;



vyhľadáva klientov a potencionálnych užívateľov služieb KC;



vedie nevyhnutnú administratívu.
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Pracovníci majú v KC zriadenú a vybavenú kanceláriu, v ktorej majú uloženú spisovú
dokumentáciu. K dispozícii majú výpočtovú, telekomunikačnú techniku a pracovné pomôcky. Počet
pracovníkov KC sa odvíja od udržateľného rozpočtu KC a počtu služieb, ktoré KC poskytuje.

4. Aktivity a služby Komunitného centra
Na základe analýzy stavu, existujúcich problémov a následne potrieb a záujmov klientov je
spracovaný plán aktivít v Komunitnom centre. Aktivity smerujú k zmene sociálnych podmienok
komunity v lokalite, pričom sú zamerané na: poskytovanie služieb pre potreby jednotlivca a skupiny
a podpory ich vzájomnej interakcii, včasnú intervenciu a prevenciu sociálnej exklúzie.

Obligatórne služby:


sociálne poradenstvo,



komunitná práca a komunitná rehabilitácia,



nízkoprahové programy pre deti a mládež,



výchovno – vzdelávacie a aktivizačné služby.

Fakultatívne služby:


predškolské kluby matiek s deťmi,



príprava na vyučovanie,



klub seniorov,



preventívne aktivity



a odborné poradenstvo.

Aktivity sa budú prispôsobovať potrebám klientov počas celej realizácie projektu. (Príloha č. 2)
Pracovníci KC budú pravidelne spracovávať mesačný plán konkrétne organizovaných aktivít a
poskytovaných služieb v KC, vrátane časového rozvrhu, ktorý bude zverejňovaný v priestoroch KC,
ako aj v priestoroch budovy Obecného úradu Slavec, web. stránke obce Slavec a na informačnej
tabuli. Poskytované služby a aktivity sú pravidelne monitorované. Sleduje sa záujem o organizované
aktivity pravidelné aj nepravidelné, čo sa prejavuje návštevnosťou týchto podujatí zo strany detí,
mládeže, dospelých, o čom sa vedie evidencia.
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Príloha č. 1

Otváracie hodiny Komunitného centra Slavec pre verejnosť

Pondelok

09:00 - 12:30

13:00 - 15:30

Utorok

09:00 - 12:30

13:00 - 15:30

Streda

09:00 - 12:30

13:00 - 15:30

Štvrtok

10:30 - 12:30

13:00 - 17:00

Piatok

07:30 - 12:00

12:30 - 14:00
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Príloha č. 2

Plán aktivít Komunitného centra Slavec
Spôsob
realizácie
navrhovanýc
h
aktivít/služie
b
Základné,
špecializovan
é a právom
chránené
poradenstvo podľa
individuálnyc
h potrieb
klienta,
ambulantnou
a terénnou
formou
(OGKC,
OPKC)

Časová dotácia
navrhovaných
aktivít/služieb

Zapojené cieľové
skupiny

Ciele navrhovaných
aktivít/služieb

9:00 – 12:00

Znižovanie rizík
fyzickej osoby
v nepriaznivej sociálnej
situácii, predchádzanie
vzniku krízových
situácií.

Doučovanie

Príprava na
školské
vyučovanie ambulantnou
formou
(OGKC,
OPKC, PKC)

12:30 – 14:00

Nezamestnaní,
seniori, klienti po
ukončení povinnej
školskej dochádzky,
rodiny, matky
s deťmi, plnoleté
FO, rodičia pred
nástupom a po
ukončení materskej
dovolenky a ťažko
zdravotne
postihnutí, sociálne
znevýhodnení
a všetky
marginalizované
skupiny
obyvateľstva
Deti a mládež

Klub seniorov

záujmová
a preventívna
činnosť –
ambulantná
forma
(OGKC,
OPKC, PKC)

14:00 – 15:30

Seniori

Individuálne

Základné,
špecializovan
é a právom
chránené
poradenstvo podľa
individuálnyc
h potrieb
klienta,
ambulantnou
a terénnou
formou

9:00 – 12:00

Nezamestnaní,
seniori, klienti po
ukončení povinnej
školskej dochádzky,
rodiny, matky
s deťmi, plnoleté
FO, rodičia pred
nástupom a po
ukončení materskej
dovolenky a ťažko
zdravotne
postihnutí, sociálne

Druh
navrhovaných
aktivít/služieb

Individuálne
poradenstvo

Pondelok

poradenstvo

Utorok

Vybavovanie úradných
záležitostí, distribúcia
klienta do relevantných
inštitúcií a pod.

zvýšenie školskej
úspešnosti detí
a mládeže,
prekonávanie bariér vo
vzdelávaní detí zo
sociálne
znevýhodneného
prostredia
Pozitívne trávenie
voľného času, rozvoj
medziľudských
vzťahov, získavanie
zručností na jemnú
a hrubú motoriku,
trénovanie pamäte.
Preventívne aktivity
zamerané na
kriminalitu, zdravie,
sociálne zabezpečenie,
bývanie a pod.
Znižovanie rizík
fyzickej osoby
v nepriaznivej sociálnej
situácii, predchádzanie
vzniku krízových
situácií.
Vybavovanie úradných
záležitostí, distribúcia
klienta do relevantných
inštitúcií a pod.
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znevýhodnení
a všetky
marginalizované
skupiny
obyvateľstva

(OGKC,
OPKC)

Doučovanie

Príprava na
školské
vyučovanie,
ambulantnou
formou
(OGKC,
OPKC, PKC)

12:30 – 14:00

Deti a mládež

Tvorivé dielne

záujmová
činnosť –
ambulatná
forma
(OGKC,
OPKC, PKC)

14:00 – 15:30

Deti a mládež

Základné,
špecializovan
é a právom
chránené
poradenstvo podľa
individuálnyc
h potrieb
klienta,
ambulantnou
a terénnou
formou
(OGKC,
OPKC)

9:00 – 12:00

Nezamestnaní

Preventívna
činnosť –
ambulatná
forma
(OGKC,
OPKC)

12:30 – 13:30

Nezamestnaní,
seniori, klienti po
ukončení povinnej
školskej dochádzky,
rodiny, matky
s deťmi, plnoleté
FO, rodičia pred
nástupom a po
ukončení materskej
dovolenky a ťažko
zdravotne
postihnutí, sociálne
znevýhodnení
a všetky
marginalizované
skupiny
obyvateľstva
Dlhodobo
nezamestnaní

Tvorivé dielne

záujmová
činnosť –
ambulatná
forma
(OGKC,
OPKC, PKC)

13:30 – 15:30

nezamestnané ženy,
ženy na materskej
dovolenke
a dospievajúce ženy

Základné,
špecializovan
é a právom
chránené
poradenstvo podľa
individuálnyc
h potrieb
klienta,
ambulantnou
a terénnou
formou

9:00 – 12:00

Nezamestnaní,
seniori, klienti po
ukončení povinnej
školskej dochádzky,
rodiny, matky
s deťmi, plnoleté
FO, rodičia pred
nástupom a po
ukončení materskej
dovolenky a ťažko
zdravotne
postihnutí, sociálne

pre deti
a mládež

Individuálne
poradenstvo

Streda

ženy

Individuálne
poradenstvo

Štvrtok

zvýšenie školskej
úspešnosti detí
a mládeže,
prekonávanie bariér vo
vzdelávaní detí zo
sociálne
znevýhodneného
prostredia
Pozitívne trávenie
voľného času detí
a mládeže, rozvoj
kreativity a zručností
v pracovnej terapii,
pričom si dieťa rozvíja
jemnú a hrubú motoriku
Znižovanie rizík
fyzickej osoby
v nepriaznivej sociálnej
situácii, predchádzanie
vzniku krízových
situácií.
Vybavovanie úradných
záležitostí, distribúcia
klienta do relevantných
inštitúcií a pod.

Zvyšovanie finančnej
gramotnosti, prevencia
pred zadlžovaním,
prevencia sociálnopatologických javov,
prevencia voči
nezamestnanosti
a lepšie uplatnenie sa
na trhu práce
Rozvoj medziľudských
vzťahov – budovanie
vzájomných kontaktov
a upevňovanie
pracovných zručností
a možnosť
sebarealizácie vo
voľnom čase
Znižovanie rizík
fyzickej osoby
v nepriaznivej sociálnej
situácii, predchádzanie
vzniku krízových
situácií.
Vybavovanie úradných
záležitostí, distribúcia
klienta do relevantných
inštitúcií a pod.
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(OGKC,
OPKC)

znevýhodnení
a všetky
marginalizované
skupiny
obyvateľstva
Deti a mládež

Doučovanie

Príprava na
školské
vyučovanie,
ambulantnou
formou
(OGKC,
OPKC, PKC)

12:30 – 14:00

Pastoračné

Preventívna
činnosť –
ambulatná
forma
(miestny
farár, OGKC,
OPKC, PKC)
záujmová
činnosť –
ambulatná
forma
(OGKC,
OPKC, PKC)
Základné,
špecializovan
é a právom
chránené
poradenstvo podľa
individuálnyc
h potrieb
klienta,
ambulantnou
a terénnou
formou
(OGKC,
OPKC)

14:00 – 15:30

Všetka veková
kategória

15:30 – 17:00

Deti a mládež

Rozvíjanie schopností
a zručností potrebných
v bežnom živote
a pozitívne trávenie
voľného času

7:30 – 11:00

Znižovanie rizík
fyzickej osoby
v nepriaznivej sociálnej
situácii, predchádzanie
vzniku krízových
situácií.

Príprava na
školskú
dochádzku –
ambulatná
forma
(OGKC,
OPKC, PKC)

11:00 – 12:00

Nezamestnaní,
seniori, klienti po
ukončení povinnej
školskej dochádzky,
rodiny, matky
s deťmi, plnoleté
FO, rodičia pred
nástupom a po
ukončení materskej
dovolenky a ťažko
zdravotne
postihnutí, sociálne
znevýhodnení
a všetky
marginalizované
skupiny
obyvateľstva
Deti od 0 – 6 rokov
s rodičmi

záujmová
činnosť –
ambulatná
forma
(OGKC,
OPKC, PKC)

12:30 – 14:00

Kulinársky
a športový
krúžok

Individuálne
poradenstvo

Piatok
Klub Matky
s deťmi

Filmové
popoludnie

Deti a mládež

zvýšenie školskej
úspešnosti detí
a mládeže,
prekonávanie bariér vo
vzdelávaní detí zo
sociálne
znevýhodneného
prostredia
Prehĺbenie náboženskej
identity a viery –
nábožensko vzdelávacia
aktivita

Vybavovanie úradných
záležitostí, distribúcia
klienta do relevantných
inštitúcií a pod.

Podpora rodiny
a podpora vývoja
dieťaťa. Rozvoj
kognitívnych
schopností
a jazykových
schopností, rozvoj
pamäte a pozornosti
a spolupráca dieťaťa
s rodičom.
Pozitívne trávenie
voľného času a rozvoj
medziľudských
vzťahov
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