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Správa o     činnosti v     Komunitnom centre v     mesiacoch marec – máj 2018  

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

Mesiac marec 2018

Zaevidovali sme siedmich nových klientov. 

Organizovali  sme  dve  komunitné  aktivity.  Obe  boli  venované  sezónnym  sviatkom.  Prvá 
oslave Dňa žien /80 účastníkov/ a druhá sviatkom jari – Veľkej noci /30/. Obom komunitným 
aktivitám, tak ako je zvykom predchádzali skupinové aktivity – nácviky umeleckých foriem 
a ich prezentácia a kreatívne aktivity s prezentáciou činnosti v KC. 

Začali  sme so skupinovými aktivitami,  na ktorých sa intenzívnejšie  venujeme vzdelávaniu 
v slovenskom  jazyku  /slovná  zásoba,  čítanie  textov,  pravopis  –  diktáty/.  Začíname 
s oslovovaním klientov na zapojenie sa do aktivity v rámci KC – Klub matiek a detí, primárne 
zameranú  na  potrebu  predprimárneho  vzdelávania,  rozvoj  kognitívneho  myslenia 
a osvojovanie grafo-motorických zručností u detí do 6 rokov.

V rámci  napĺňania  cieľov  KC –  komunitný  rozvoj –  sme  pokračovali  i v tomto  mesiaci 
v napĺňaní čiastkového cieľa „verejné priestranstvá pre voľno-časové aktivity  a oddychové 
centrum pre  deti  i dospelých“  zapojením sa  do  participatívneho  rozpočtu  mesta  a v rámci 
ďalšieho cieľa KC –  motivačné prostredie KC – sme začali  s plánovaním aktivít  „dáme 
nové šaty nášmu KC“.

Mesiac apríl 2018

Zaevidovali sme siedmich nových klientov. 

Organizovali sme dve komunitné aktivity. Prvá komunitná aktivita /realizovaná v priestoroch 
KC/  bola  jednou  zo  špecifických  komunitných  aktivít  v rámci  dlhodobého  cieľa 
KOMUNITNÝ  ROZVOJ  a témou  bol  čiastkový  cieľ  verejné  priestranstvá,  pretože 
prebiehalo  hlasovanie  o podporu  jednotlivých  projektov  v meste  zaradených  do 
participatívneho rozpočtu  a KC tu má svoj  projekt  „KOMUNITNÁ ZÁHRADA“. Druhou 
komunitnou  aktivtou  bola  exteriérová  komunitná  aktivita  –  súčasť  komunitnej  aktivity 
s názvom Deň rómskych tradícií v Slavci. Naši klienti /deti a mládež/ na komunitnej aktivite 
vystupovali s kultúrnym programom. 
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Nepodarilo sa nám postúpiť do finále súťažiacich projektov prostredníctvom OD Tesco, no 
nevzdávame  sa  a s projektom  „Som  všestranná  žena.  Prospešná  pre  svoju  rodinu,  mesto 
i komunitu“ sa budeme uchádzať u iných donorov.

Mesiac máj 2018

Zaevidovali  sme  jedného  nového  klienta  –  aktivizácia  na  trhu  práce  formou  evidencie 
v systéme Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Organizovali sme jednu komunitnú aktivitu, ktorou sme začali s napĺňaním cieľa „Motivačné 
prostredie KC“ s podielom spolupráce príslušníkov komunity a dobrovoľných aktivít, hand 
made kreatívnych aktivít. 

Zapojením sa do participatívneho rozpočtu mesta na rok 2018 nám boli schválené finančné 
prostriedky na realizáciu projektu „Komunitná záhrada“ /v prvej fáze to bude naplánovanie 
aktivít podľa časového harmonogramu – dobrovoľníctvo a hand made/.

Do  komunitného  centra  sme  zakúpili  hračky  typu  MONTESORI  /financie  projektu 
predprimárneho vzdelávania z KSK/ na rozvoj jemnej motoriky a kognitívneho myslenia.

Záujmové  aktivity  sme  orientovali  na  športovo-záujmovú  činnosť,  rozvoj  rómskych 
a pohybových aktivít tancom, kreatívnymi aktivitami.

Vzdelávanie bolo zabezpečované hravou formou kvízových, vedomostných hier, návštevou 
muzikálového  predstavenia  a účasťou  na  verejnom  čítaní  kníh,  kde  jedna  naša  maloletá 
klientka čítala pre verejnosť /Námestie baníkov/.

Preventívne  aktivity  mali  charakter  riešenia  sociálnej  patológie  záškoláctva  a striedavé 
/preventívne i vzdelávacie/ formy evanjelizačno-pastoračnej činnosti. 

Číselné vyhodnotenie činnosti v komunitnom centre /marec – máj 2018

Poskytnuté sociálne poradenstvo ambulantnou i terénnou formou

základné 31

špecializované 23

pomoc  pri  uplatňovaní  práva  a  právom 
chránených záujmov

21

Skupinové aktivity podľa druhu

pomoc  pri  príprave  na  školskú  dochádzku, 
vzdelávací charakter aktivít

20

preventívne aktivity 14

záujmové aktivity 139

Celkový počet evidovaných klientov 306

V Rožňave, 06.06.2018                                                                                     Mgr. M. Tomášiková
                                                                                                                                        OG KC


