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DÔVODOVÁ SPRÁVA k materiálu:
Prezentácia činnosti Komunitného centra v Rožňave
Legislatívne východiská:
Prijaté uznesenia MZ
a ich realizácia:
Hospodársky a finančný
dopad na rozpočet
mesta:
Nároky na pracovné
miesta:
Súlad návrhu na
uznesenie s právnymi
predpismi SR:

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
---Bez dopadu na rozpočet mesta

Bez nároku na pracovné miesta.
Návrh na uznesenie je v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb.,

Na základe uznesenia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej č. 3/05/2019 zo dňa 13.05.2019
Komisia odporúča začleniť do programu rokovania Mestského zastupiteľstva v Rožňave
v mesiaci máj 2019 bod: Prezentácia činnosti Komunitného centra v Rožňave.
Dôvodom prezentácie činnosti je predstavenie Komunitného centra poslancom mestského
zastupiteľstva ako aj obyvateľom mesta a priblíženie poslania a aktivít, ktoré vykonávajú
zamestnanci centra v prospech ich návštevníkov.

Komunitné centrum, Krátka 30, Rožňava

VÝKON SOCIÁLNEJ SLUŽBY
V KOMUNITNOM CENTRE
/jún 2016 – máj 2019/

Rožňava, 20. máj 2019

Komunitné centrum je realizované a financované prostredníctvom Národného projektu
poskytovania vybraných sociálnych služieb na komunitnej úrovni ( ďalej len „NP
PVSSKIKU“)
Poskytovateľom je Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky (ďalej len “IA MPSVR SR”), ktorá je rozpočtovou organizáciou v
zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
(MPSVR SR).
Zámerom NP PVSSKIKÚ je zlepšenie sociálnej situácie skupín sociálne vylúčených alebo
ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom:
podpory profesionalizácie vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej
úrovni (Komunitných centier, Nízkoprahových denných centier a Nízkoprahových sociálnych
služieb pre deti a rodinu).
Cieľom NP PVSSKIKÚ je podpora rozvoja poskytovateľov vybraných sociálnych služieb
krízovej intervencie na komunitnej úrovni, ktorí budú poskytovať dostupné, štandardizované
odborné činnosti, ďalšie činnosti a aktivity realizované v oblasti podpory sociálnej inklúzie
osôb v nepriaznivej sociálnej situácií, ohrozených sociálnym vylúčením alebo s obmedzenou
schopnosťou sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy.
Komunitné centrum (ďalej len “KC”) - jedným z hlavných znakov KC je neutralita z hľadiska
vlastníckych vzťahov, KC predstavuje otvorený priestor na stretávanie sa ľudí, ktorý nikomu
nepatrí. Rovnako ako oni nesie KC úlohu spájať, ponúkať priestor, vítať možnosti a aktivitu
miestnych ľudí. KC poskytuje bezpečný priestor pre stretávanie sa a rozvoj celej komunity a
môže mať mnoho foriem, ktoré sa odvíjajú od toho, čo je pre komunitu dôležité a aké sú jej
konkrétne potreby. V KC sa poskytujú činnosti v zmysle § 24d zákona o sociálnych službách
celej komunite a taktiež občanom v nepriaznivej sociálnej situácií, ktorá je ohrozená sociálnym
vylúčením, má obmedzené schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje
problémy pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej
a generačne reprodukovanej chudoby.
Komunitná práca - cieľom komunitnej práce je poskytnúť odbornú pomoc všetkým
obyvateľom obce/mesta na komunitnej ale aj individuálnej báze, a to nie len tým, ktorí sú v
nepriaznivej sociálnej situácii a sú sociálne vylúčení alebo v ohrození sociálneho vylúčenia a
nie sú schopní sami ani s pomocou rodiny, blízkych osôb, komunity nájsť primerané riešenie
svojho sociálneho problému. Taktiež jedným zo základných cieľov komunitnej práce je formou
komunitno - občianskeho vzdelávania vytvárať predpoklady a podmienky na zvyšovanie
všeobecnej, vzdelanostnej a kultúrnej úrovne obyvateľstva, na kultiváciu vzájomného
spolunažívania, nezmieriteľnosť s prejavmi rasizmu, xenofóbie, kriminality a na pestovanie
politickej kultúry.

V komunitnom centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm.
h) Zákona č. 448/2008 Z.z.
a) poskytuje
1. sociálne poradenstvo,
2. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
3. pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do
a zo školského zariadenia,
b) vykonáva preventívna aktivita,
c) zabezpečuje záujmová činnosť.
V komunitnom centre sa vykonáva komunitná práca a komunitná rehabilitácia.
(3) Odborné činnosti uvedené v odseku 1 písm. a) možno poskytovať ambulantnou sociálnou
službou prostredníctvom komunitného centra a terénnou formou sociálnej služby
prostredníctvom terénneho programu.
Na to, aby v KC mohla byť sociálna služba vykonávaná, musel prebehnúť proces registrácie na
uvedenú sociálnu službu /VÚC / a to ambulantnou i terénnou formou.
Realizácia NP PVSSKIKU v Komunitnom centre na Ul. krátkej 30 v Rožňave vznikla na
základe dokumentu mesta Rožňava „Komunitné plánovanie sociálnych služieb v meste
v rokoch 2016 – 2020 s výhľadom do roku 2022.“
Časový rámec: 06/2016 – 06/2019
Adresa: Krátka 30, Rožňava
Pracovná doba:
Po: 8:00 hod.– 16:00 hod.
Ut – Pia: 9:00 hod. – 17:00 hod,
Počet zamestnancov na základe splnenia požadovaných podmienok prostredníctvom
výberového konania: 3 (1 odborný garant KC, 1 odborný pracovník KC, 1 pracovník KC)
Charakter dopoludňajších činností: základné a špecializované individuálne poradenstvo
ambulantnou a terénnou formou, sprevádzanie klientov, administratíva pracoviska, plánovanie
a príprava popoludňajších činností
Charakter popoludňa jších činností: skupinové a komunitné aktivity /interiér i exteriér KC,
na území mesta, okresu.../

Cieľové skupiny a klinti KC: všetky vekové kategórie prevažne marginalizovaných rómskych
komunít, najzastúpenejšou sú deti a mládež vo veku 6 – 18 rokov.
Štatistické ukazovatele činnosti KC

Počet
klientov
401
28,5

Počet klientov /spisová dokumentácia/
Priemerná denná /popoludňajšia návštevnosť
klientov vo veku 6 – 18 rokov/
Účasť obyvateľov na komunitných aktivitách
50 - 250
Typológia skupinových aktivít
Vzdelávacie aktivity
 Príprava na školskú dochádzku
 Tútoring/mentoring
 Škola hrou
 Diskusie a prednášky vedené pracovníkmi KC
i pozvanými odborníkmi
 Aktivity zamerané a na rozvoj kognitivity,
jemnej motoriky a grafo-motorických
zručností
Preventívne aktivity
 Diskusie a prednášky vedené pracovníkmi KC
i pozvanými odborníkmi zamerané na
prevenciu sociálnej patológie – záškoláctva,
kriminality, drogovej a závislej činnosti
 Aktivity zamerané na ekológiu a vzťah
k životnému prostrediu
 Aktivity na udržiavanie a vytváraniu
pracovných návykov a manuálnych zručností
Záujmové aktivity
 Kreatívne aktivity
 Športové aktivity
 Tanečné a spevácke formy
 Hranie spoločenských hier
Sieťované aktivity
 Evanjelizačná a pastoračná činnosť
spolupracujúcich KC a iných
 Rozdávanie šatstva a potravín
organizácií
 Športové súťaže
 Kultúrne podujatia a vystúpenia
Komunitné aktivity
 Výlety
 Prezentácie činností KC
 Oslavy sezónnych sviatkov /Fašiangy, Veľká noc, Vianoce, Maškarné plesy/
 Organizované verejné podujatia prezentácie rómskej kultúry a pre Rómov
významných dní a sviatkov
Prednášky /prevencia hepatitídy, diskriminácia.../
Organizované výskumy odborných inštitúcií
Organizované výberové konania zamestnaneckých agentúr

Aktivita v rámci aktivít „Spoznaj svoje mesto“

Medzinárodný Deň Rómov – apríl 2019

Exteriér KC pred realizácii projektu - „Participatívny rozpočet mesta
2018“

Exteriér KC po realizácii projektu KC – „Participatívny rozpočet mesta
2018“

Interiér KC pred realizáciou projektu „Motivačné prostredie KC“

Interiér KC po realizácii projektu – „Motivačné prostredie KC“

Maškarný ples 2018

Aktivita „Miss 2019“ na MsÚ

Výlet – ZOO Košice 2017

