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Správa o činnosti v Komunitnom centre v mesiacoch január – marec 2019 

 

Činnosť v Komunitnom centre vykonávame v súlade so Zákonom 448/2008 Z.z. 

o sociálnych službách a v súlade s vytýčenými cieľmi.  

Mesiac január 2019 

Zaevidovali sme pätnásť /15/ nových klientov.  

Od začiatku mesiaca sme v našom kolektíve privítali novú kolegyňu. Výborne sa adaptovala 

nielen na prácu v kolektíve, ale i na klientov. V komunikácii využíva i materinský jazyk 

niektorých klientov /rómčina/, svedomito sa pripravuje na vedenie skupinových aktivít 

a OGKC i OPKC asistuje pri napĺňaní potrieb klientov počas skupinových i komunitných 

aktivít i pri poskytovaní individuálneho poradenstva /pomocné administratívne úkony/. 

Vykonávali sme záujmové aktivity /kreatívne aktivity zamerané na prípravu výzdoby KC na 

komunitnú aktivitu, omaľovávanky sezónnych aktivít, športové aktivity, tanečný jrúžok.../. 

Vzdelávacie aktivity boli zamerané na tému hygieny, významu vody, lekárskej starostlivosti, 

parazitárnym ochoreniam a príprave na školskú dochádzku hravou formou. Podľa preberanej 

témy boli medzi preventívne aktivity zaraďované aktivity evanjelizačnej a pastoračnej 

činnosti, hygieny, pravidiel v KC... . Medzi pravidelné aktivity patrilo rozdávanie potravín 

/sieťovanie spolupráce s NDC arcidiecéznej charity v Rožňave/ rodinám v núdzi. 

Komunitnej aktivite „Miss Školáčka“ sme prispôsobili skupinové aktivity záujmového 

charakteru /príprava slávnostného obloženého chlebíčka/ a preventívne /pravidlá Miss/. Na 

komunitnej aktivite v KC sa zúčastnilo 100 divákov, 11 účinkujúcich dievčat vo veku 8 – 12 

rokov.  

 

Mesiac február 2019 

Zaevidovali sme siedmich /7/ nových klientov.  

Opäť sme začali prevádzať pravidelné skupinové aktivity záujmového charakteru – športové 

a pohybové aktivity, najmä tréningový proces stolného tenisu. 

Počas celoého mesiaca sme sa pripravovali na veľkú komunitnú aktivitu Miss Školáčka 

komunitných centier okresu Rožňava, ktorá vyvrcholila súťažou Miss v spoločenskej sále na 
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Mestskom úrade v Rožňave dňa 21.03.2019. prítomných bolo cca 200 divákov, 12 

súťažiacich dievčat z komunitných centier a 30 členov pracovníkov komunitných centier, 

členov realizačného tímu a poroty. 

V rámci aktivity – Práca ako terapia sme vymaľovali kanceláriu a postupne sa pripravujeme 

na exteriérové práce na pozemku v areáli KC  

 

Mesiac marec 2019 

Zaevidovali sme troch /3/ nových klientov.  

Nižší počet individuálnych poradenstiev bol zapríčinený: 

1/ práceneschopnosťou OGKC 

2/ začiatok teplej jari podnecuje klientov k hľadaniu si pracovných príležitostí a v zníženej 

miere vyhľadávajú individuálnu pomoc v KC 

Záujmové aktivity sme situovali do oblasti prípravy na komunitnú aktivitu /maškarný ples/ vo 

forme kreatívnych aktivít – príprava výzdoby v KC, výroba masiek a škrabošiek. Športové 

aktivity, najmä stolný tenis sú neoddeliteľnou súčasťou popoludňajších aktivít v KC. Tanečný 

krúžok je zmesou tréningového procesu moderného tanca a tradičného rómskeho. 

Vzdelávacie aktivity prebiehali neformálnou formou – Hravá škola /slovná zásoba, rozvoj 

grafo-motorických zručností, lúštenie tajničiek a krížoviek.../.  

Preventívne aktivity prebiehali formou udržiavania pracovných návykov – upratovania, 

maľovania v KC i v jeho okolí. 

Komunitná aktivita bola venovaná oslave fašiangov – Maškarný ples /80 účastníkov/.      

 

Číselné vyhodnotenie činnosti v komunitnom centre /január – marec 2019 

Poskytnuté sociálne poradenstvo ambulantnou i terénnou formou 

základné 32 

špecializované 4 

pomoc pri uplatňovaní práva a právom 

chránených záujmov 

100 

Skupinové aktivity podľa druhu 



pomoc pri príprave na školskú dochádzku, 

vzdelávací charakter aktivít 

44 

preventívne aktivity 36 

záujmové aktivity 135 

Celkový počet evidovaných klientov 388 

 

V Rožňave, 03.04.2019                                                                                         Mgr. M. Tomášiková 

                                                                                                                                        OG KC 


