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Leto v Komunitnom centre

Počas leta sme vykonávali svoju činnosť v súlade so Zákonom 448/2008 Z.z. o sociálnych 
službách.  Poskytovali  sme  sociálne  poradenstvo  a pomoc  pri  uplatňovaní  práv  a právom 
chránených záujmov v súlade s potrebami klientov. Poradenstvá boli poskytované v oblasti 
sociálnych  kompenzácií,  aktivizácie  na  trhu  práce,  pomoc  pri  zvyšovaní  finančného 
zabezpečenia formou zaradenia sa do projektov prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny, pomoc v procese posúdenia odkázanosti. Navštívili sme domácnosti nových klientov 
– poskytovali sme informácie o činnosti v komunitnom centre, získavali sme informácie na 
vypracovanie sociálnych anamnéz a vytvárania ústnej dohody o forme a rozsahu poskytovanej 
pomoci  v KC.  Viedli  sme  individuálne  pohovory  s rodičmi  detí  s absenciou  hygienických 
návykov a negatívneho správania sa v KC.

Riešili  sme  narastanie  prípadov  postihnutia  hepatitídou  typu  A  –  osvetou  a prevenciou 
individuálnou  i skupinovou formou.  V komunitnom centre  sme zaviedli  prísne  hygienické 
predpisy a odbor sociálnych vecí poskytol pre najpostihnutejšie rodiny čistiace prostriedky 
savo a chlór na dezinfekciu rúk. Zúčastnili sme sa na Dni rómskej kultúry v Brzotíne nielen 
kultúrnym programom,  ale  i účasťou na výtvarnej  súťaži.  Počas prázdninových mesiacov 
sme sa snažili zmysluplne vypĺňať voľný čas detí a mladých dospelých. Organizovane sme 
navštívili Mestské kúpalisko, Mestskú knižnicu, spoznávali sme mesto návštevou kultúrnych 
pamiatok, spolu s rodičmi a deťmi sme navštívili Zoologickú záhradu v Košiciach a futbalový 
tím KC sa zúčastnil na Minifutbale komunitných centier, kde sme obsadili tretie miesto. 

Koncom  mesiaca  jún  sme  zorganizovali  Verejná  diskusia  s poslancami  s cieľom  práce 
s komunitou na zlepšení života obyvateľov v severnej časti  mesta  /okolie  KC/.  Obyvatelia 
vyslovili niekoľko požiadaviek, či prerokovali problémy ktoré ich trápia /bývanie, pitná voda, 
priestranstvá s exteriérovými hračkami pre deti, odkupovanie pozemkov od mesta s cieľom 
výstavby  domov/.  Komunitné  centrum  bude  vystupovať  ako  subjekt  vytyčovania  cieľov, 
organizovania  prác  a stretnutí  s poslancami,  ktoré  sa  predbežne  dohodli  na  frekvenciu  1x 
v mesiaci  s tým,  že  na  najbližšom  stretnutí  už  budú  prezentované  úlohy  záväzné  pre 
obyvateľov i poslancov.

Organizačne  najnáročnejšia,  no  končiaca  veľkým  úspechom  bola  akcia  „Letný  kultúrny 
festival  komunitných  cenjtier  okresu  Rožňave,“  ktorá  sa  uskutočnila  dňa  11.  augusta  na 
Námestí baníkov.

V Rožňave, 06.08.2017                                                                                    Mgr. M. Tomášiková
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