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Správa o činnosti Komunitného centra v mesiacoch september 2021 – február 2022 
 
Všetky druhy obligatórnych i voliteľných aktivít v KC sme organizovali a viedli v súlade so Zákonom č. 
448/2008 Z.z. o poskytovaní sociálnych služieb. 
 
V priestoroch komunitného centra sa od septembra 2019 realizuje projekt NP BOKKÚ Budovanie 
odborných kapacít na komunitnej úrovni. 
Pracovné pozície: 
Odborná garantka: Mgr. Marcela Tomášiková 
Odborná pracovníčka: Bc. Sylvia Szántóová  
Pracovníčka: Paulína Punáková 
Komunitná pracovníčka: Bc. Emília Petríková 
Iné pozície: 
Aktivačná činnosť: Iveta Guľkášová – upratovanie, dezinfekcia, pomoc pri veľkých komunitných 
aktivitách 
Aktivačná činnosť: Zuzana Rézmuvesová - upratovanie, dezinfekcia, pomoc pri veľkých komunitných 
aktivitách 
 

Popis činnosti – najrelevantnejších aktivít realizovaných v komunitnom centre od 
09/2021 – 02/2022: 
 
Príklady poradenstiev: 
 
základné:  

 vysvetľovanie rozhodnutí orgánov verejnej a štátnej správy – postupy riešení, naplánovanie 
sprievodu… 

 poradenský proces – proces intervencií v rámci dvoch programov pomoci pre sociálne 
znevýhodnené skupiny december 2021 – január 2022 

 poradenstvá vo veciach protipandemických opatrení na základe aktualizovania termínov, 
semaforu, očkovania, nosenia rúšok, respirátorov… 

 poradenský proces vo veciach odkladu školskej dochádzky, školskej zrelosti 
 

špecializované:  

 dlhodobý intervenčný proces v oblasti sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately 

 riešenia sociálno-patologických javov záškoláctvo, prostitúcia 15+, narkománia, 
zanedbávanie rodičovskej starostlivosti… 

 finančné poradenstvo – exekučné procesy... 
 
pomoc pri zabezpečovaní práv a právom chránených záujmov: 

 komunikácia s úradmi v záujme užívateľov projektu 

 komunikácia s odbornými lekármi a lekármi 1. kontaktu 

 pomocné administratívne práce 

mailto:kc.rv.kratka30@gmail.com


 depistáže, distribúcie užívateľov, sprevádzanie užívateľov 
 
Skupinové aktivity: 
 

Záujmového charakteru:  

 kreatívne aktivity 

 tanečný krúžok 

 divadelný krúžok 

 stolný tenis 

 príprava a realizácia sezónnych sviatkov 
 

Vzdelávacie aktivity  

 škola hrou 

 rozvoj a udržiavanie grafo-motorických zručností 

 príprava na školské vyučovanie 

  spolupráci so ZŠ – zabezpečenie vzdelávacích materiálov počas dištančného vzdelávania 
 
Dve preventívne aktivity  

 predchádzanie vzniku sociálnej patológie u detí do 15 rokov veku /sebapoškodzovanie, 
narkománia, dôsledky požívania energetických nápojov 

 separovanie komunálneho odpade, recyklovanie 

 rešpektovanie aktivít 

 prevencia používania pyrotechniky 
 
Nepravidelné a mimoriadne aktivity:  

 rozdávanie pečiva, potravinových balíkov a balíkov dennej potreby, hygieny najmä v 
predvianočnom období 

 ponuka zánovného šatstva a spotrebných materiálov 

 terénna forma informovania o testovaní a očkovania na Covid 19 

 terénna forma aktivity „Mesiac úcty k starším“ 

 18.10.2021 – testovania obyvateľov na Covid 19 PCR testami 

 08.12.2021 – očkovanie občanov vakcínou proti Covid 19 
 
Činnosti  /podľa pracovnej náplne komunitnej pracovníčky KC: 

 mapovanie potrieb MRK 

 založenie Rady KC 

 tvorba dobrovoľníckeho programu 

 tvorba plánu práce v KC na základe zistených potrieb 
 

 

Číselné vyhodnotenie činnosti v komunitnom centre /02/2021 - 08/2021/ 

Poskytnuté sociálne poradenstvo ambulantnou i terénnou formou 

základné 171 

špecializované 17 

pomoc pri uplatňovaní práva a právom 

chránených záujmov 

315 



Skupinové aktivity podľa druhu 

pomoc pri príprave na školskú dochádzku, 

vzdelávací charakter aktivít 

32 

preventívne aktivity 9 

záujmové aktivity 90 

Komunitné aktivity 2 

Celkový počet evidovaných užívateľov 395 

 
 

V Rožňave, 09.03.2022                                                                                     Mgr. M. Tomášiková 


