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SPRÁVA O ČINNOSTI KOMUNITNÉHO CENTRA v mesiacoch apríl – október  2019

Činnosť v Komunitnom centre sa vykonáva v súlade so Zákonom 448/2008 Z.z. o sociálnych 
službách a v súlade s vytýčenými cieľmi.

Apríl  2019
Začiatok  mesiaca  sme  venovali  oslave  a pocte  Medzinárodnému  Dňu  Rómov  na 

Gemeri – komunitná aktivita /08.04.2019/ na Námestí baníkov v Rožňave. Do aktivity boli 
zapojené  spolupracujúce  organizácie  v súťažnom  varení  tradičných  rómskych  jedál 
a prehliadke  činnosti  KC Rožňava zameranej  na  tradičnú  rómsku kultúru.  Na komunitnej 
aktivite sa zúčastnilo viac ako 200 ľudí. Vzhľadom na začiatok jari, sme začali s vysádzaním 
kvetov  a exteriérovou  úpravou  okolia  KC  a v rámci  záujmových  aktivít  s futbalovými 
tréningami.   Na  konci  mesiaca  sme  privítali  komunitné  centrá,  NDC a NSSDaR v rámci 
koordinácie  regionálnej  koordinátorky na regionálnej  porade v našom komunitnom centre. 
Ústrednou témou bola návšteva DSS Jasanima a v našom KC prezentácia komunitnej práce 
a komunitného rozvoja.

Máj 2019
Zaevidovali  sme  12  nových  klientov.  V rámci  individuálnych  poradenstiev išlo 

najmä pomoc  pri  riešení  závažnej  trestnej  skutočnosti  –  postupnosť  riešenia  a distribúcia 
právnemu zástupcovi.  Základné poradenstvá  sme poskytli  klientom pri  aktivizácií  na  trhu 
práce (žiadosti a životopisy do zamestnaní), riešenia klientov poberajúcich dávku v hmotnej 
núdzi a pod.
V rámci  skupinových  aktivít sme  viedli  všetky  tri  druhy:   vzdelávacie  aktivity  hravou 
neformálnou  formou,  evanjelizačnú  a pastoračnú  činnosť,  diskusné  skupiny  pod  názvom: 
„Kto  som“.  Preventívne  aktivity boli  zamerané  na  manuálnu  činnosť  –  osvojovanie  si 
pracovných  návykov (rekultivácia pôdy výsadba kvetín čistenie pozemku a realizovali sme 
diskusné fórum s deťmi vo veku 6 až 10 rokov na tému: „Aký vplyv má KC na môj život“.
Záujmové  aktivity  sme  viedli  v tradičných  športových  aktivitách  (stolný  tenis),  tanečný 
krúžok, kreatívne aktivity- príprava a realizácia výzdoby v KC výroba voňavých mydielok, 
voľno  časové  aktivity  v i na  v KC  i na  dvore.  Komunitnú  aktivitu sme  uskutočnili  dňa 
30.5.2019 oslavou Medzinárodného dňa detí, s celkovou účasťou 50 klientov.  Dňa 30.5.2019 
sme prezentovali činnosť KC na zasadnutí Mestského zastupiteľstva.

Jún 2019
Vo zvýšenej miere sme poskytovali individuálne poradenstvá všetkých typov, viedli 

sme  dva  plány  s rodinou  /u  jednej  rodiny  čistota  a hygiena  v domácnosti  s odstránením 
pedikulózy  u detí  a u druhej  rodiny  vybavenie  OP  pre  16-ročného  klienta  so  súhlasným 
stanoviskom starých rodičov s trvalým bydliskom pre klienta/. Poskytovali sme charitatívne 
potraviny a pečivo pre rodiny v núdzi. Zaevidovali sme 13 nových klientov. Realizovali sme 
všetky druhy skupinových aktivít,  spolu 58 popoludňajších skupinových aktivít.  V mesiaci 
jún 2019 sa uskutočnili dve komunitné aktivity. Jedna bola ešte súčasťou Medzinárodného 
Dňa  detí  –  výmena  získaných  žetónov  zo  súťaží  za  rôzne  úžitkové  predmety  a sladkosti 
s následným opekaním. Druhá bola súčasťou slávnostného ukončenia školského roka.
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Júl  2019
Poskytovali  sme  všetky  druhy  individuálnych  poradenstiev.  Špecializované 

poradenstvo  sme  poskytli  v šiestich  prípadoch:  finančného  poradenstva,  závažného 
zdravotného poradenstva, bývania a v prípade týrania manželky manželom. Uskutočnili sme 
17 základných poradenstiev a vykonali  sme 52-krát  pomoc pri  uplatňovaní  práv a právom 
chránených  záujmov.  Pokračovali  sme  v individuálnom  pláne  práce  s rodinou  –  výkon 
a udržiavanie  základných  hygienických  návykov  a čistoty  v domácnosti.   Realizovali  sme 
všetky  druhy  skupinových  aktivít  v prázdninovom režime:   Športové  pondelky,  kreatívne 
utorky, tanečné a spevácke stredy, súťažné štvrtky a „free piatky“, kedy si klienti KC volia 
ľubovoľné činnosti v KC počas skupinových aktivít, prípadne realizujeme pobyty v prírode 
a výlety.  Naďalej  sme  poskytovali  chudobných  rodinám  pečivo  a potraviny  v rámci 
spolupráce  s Diecéznou  charitou  v Rožňave.  Realizovali  sme  jednu  komunitnú  aktivitu: 
„Pobyt  v prírode“  spojený  s grilovaním,  exteriérovými  hrami  a kúpaním v potoku  v 2  km 
vzdialenom prírodnom areáli Lúč  Patak. 

August 2019
Poskytli sme všetky tri druhy individuálnych sociálnych poradenstiev. Zamerali sme 

sa predovšetkým na skupinové aktivity s detskými klientmi a to predovšetkým v záujmovej 
oblasti. Prispôsobili sme tomu i predlženie doby v rámci otváracích hodín. Uskutočnili sme 
niekoľko výletov s klientmi KC, niektoré mali i charakter komunitnej aktivity.  Uskutočnili 
sme prechod Slavošovským tunelom,  navštívili  sme kaštieľ  v Betliari  s detskými  klientmi 
 KC. Leto sme ukončili komunitnou aktivitou,, Rozlúčka s letom“- disco párty na dvore KC, 
na  ktorej  sa  zúčastnilo  cca.  150 ľudí.   K 31.  augustu  dochádza  k ukončeniu  projektu  NP 
KIKÚ s kontinuálnym prechodom dvoch zamestnankýň a udržaniu činnosti KC, no už pod 
celkovým  financovaním  výdavkov  mestom.  Tými  dvoma  zamestnankyňami  sú:  Mgr.  M. 
Tomášiková  –  odborná  garantka   a Paulína  Punáková  –  pracovníčka  KC.  Tretia,  odborná 
pracovníčka  ukončila  prac.  pomer,  jej  pozícia  bude  preobsadená  v prípade  uzatvorenia 
zmluvy s IA MPSVaR v novom projekte. 

 
Počas mesiacov september a október sme viedli administratívu pracoviska ako počas 

prebiehajúceho projektu a naďalej sa venujeme najmä záujmovým aktivitám a individuálnej 
príprave na školskú dochádzku v maďarskom a slovenskom jazyku. 

Číselné vyhodnotenie činnosti v komunitnom centre /04 - 10 2019/
Poskytnuté sociálne poradenstvo ambulantnou i terénnou formou
základné 83
špecializované 22
pomoc  pri  uplatňovaní  práva  a  právom 
chránených záujmov

273

Skupinové aktivity podľa druhu
pomoc  pri  príprave  na  školskú  dochádzku, 
vzdelávací charakter aktivít

64

preventívne aktivity 14
záujmové aktivity 264
Celkový počet evidovaných klientov 420

V Rožňave, dňa 18.11.2019                                                                          Mgr. M. Tomášiková KC      


