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Správa o činnosti september – december 2016 

 

September 2016 

Septembrom nám začal nový školský rok a s ním i zameranie na výchovno – vzdelávací 

proces v komunitnom centre a príprava na školské vyučovanie a pravdaže s pridanou 

hodnotou hravej formy s použitím didaktických pomôcok, denné umývanie zubov sa nám 

osvedčilo, deti bez príkazov okamžite po vstupe do komunitného centra berú svoju kefku 

a umývajú si zúbky. Prepuknutie hepatitídy typu A na základnej škole s vyučovacím jazykom 

maďarským /spádová škola pre deti z obce Jovice, kde je ohnisko choroby/ nás podnietilo 

k realizácii komunitnej aktivity spojenej s diskusiou o riešení sociálnej patológie záškoláctva 

a skupinovej aktivite o prevencii pred ochorením hepatitídy typu A diskusnou formou medzi 

obyvateľmi. V Rožňave sa konala porada pracovníkov komunitných centier v koordinácii 

Mgr. Júliusa Rusnáka. Kolegovia si prezreli i priestory nášho komunitného centra. 

Október 2016 

V mesiaci október 2016 bola primárna najmä organizačná zmena na poste odbornej 

pracovníčky v KC /odchod n materskú dovolenku/ a následné vykonanie výberového konania 

na túto pozíciu, s predpokladaným nástupom od 01.11.2016/. Významné bolo i doplnenie do 

registrácie Komunitného centra terénnu formu poskytovania sociálnej služby/poradenstva. 

S nástupom od 01.10.2016 nám v Komunitnom centre pomáha študent brigádnik, ktorý sa 

venuje najmä chlapcom v športových činnostiach s prvkami systematickosti, pravidelnosti. 

Poskytovali sme základné poradenstvo, špecializované poradenstvo ambulantnou i terénnou 

formou, distribuovali klientov /lekári, ÚPSVaR v Rožňave i Dobšinej/, sprostredkovali 

stretnutia s pracovníkmi relevantných orgánov, previedli sme množstvo telefonických 

konzultácií v záujme klientov, sprevádzali sme klientov na ÚPSVaR v Rožňave, 

spolupracovali s asistentkou zdravia zo Zdravých komunít, n.o., terénnymi sociálnymi 

pracovníkmi z Nižnej Slanej i pracovníkmi KC v Dobšinej – distribúcia zánovného šatstva/. 

Spolupracovali sme na vytváraní systému práce s rodinami so sociálnou patológiou 

záškoláctva, diskutovali s primátorom mesta o význame realizácie projektu a realizácie KC, 

začali sme pracovať na realizácii rekvalifikačných kurzov v KC s následným hľadaním 

zamestnaní. 

 

November 2016 
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V mesiaci november 2016 do nášho tímu nastúpila nová kolegyňa OPKC /počas zastupovania 

kolegyne na materskej a rodičovskej dovolenke/. Vysoko pozitívne hodnotím jej ľudský 

prístup ku klientom, trpezlivý prístup k detským klientom, tímovú spoluprácu, jej pozitívny 

prístup k pracovným činnostiam OPKC, angažovanosť a samostatnosť. Celkovo hodnotím náš 

pracovný tím veľmi pozitívne z hľadiska ľudského i profesionálneho. V novembri sme všetci 

traja absolvovali skupinové supervízie /Liptovský Mikuláš/. Aj v tomto mesiaci je členom 

nášho tímu študent brigádnik, ktorý pracuje najmä s deťmi v rámci športovo/pohybových 

aktivít. Predstavili sa nám – navštívili nás aj traja študenti II. ročníka VŠ zdravotníctva 

a sociálnej práce Sv. Alžbety v Rožňave, ktorí budú vykonávať povinnú prax na Mestskom 

úrade v Rožňave a podľa potreby byť nápomocní i v KC a NP TSP I. Naďalej trvá dobrá 

spolupráca so Zdravými komunitami n.o. V rámci skupinových aktivít sme uskutočňovali 

všetky druhy, spomeniem dve nové skupinové aktivity: nízko prahové klubové aktivity pre 

deti so sociálnou patológiou záškoláctva v dvoch skupinách podľa dvoch segregovaných 

mestských častí a našu komunitnú aktivitu – Strašidelný večierok, ktorej predchádzalo 

niekoľko kreatívnych aktivít. Pozitívne výstupy/hodnotenie mesiaca: postupné získavanie 

dobrovoľníkov z komunity, formovanie aktívnych mladých ľudí, účasť celých rodín na 

aktivitách, rozvíjajúca sa spolupráca s evanjelickou cirkvou /farár a farárka/. 

December 2016 

Projekt v Komunitnom centre v Rožňave má za sebou celkovo šesť mesiacov. Bolo to šesť 

mesiacov orientovania sa v potrebách komunity i potrieb jednotlivcov, hľadania, vytyčovania 

i napĺňania cieľov, získavania dôvery, prezentovania charakteru práce v komunitnom centre, 

zosúladenie práce v kolektíve, zosúladenie praktického výkonu aktivít a administratívnej 

stránky projektu a zároveň plánovanie .po stránke materiálno-technickej, personálnej a najmä 

spolupráce...všetkých, ktokoľvek je ochotný spolupracovať a pomáhať. Dobrým krokom bolo 

zriadenie Rady KC, pretože členovi Rady sú nám nielen cenným zdrojom informácií 

o potrebách komunity, ale i spolupracovníkmi pri skupinových a komunitných aktivitách. 

Postupne sa z komunity formujú dobrovoľníci, spolupracovníci, na skupinové i komunitné 

aktivity prichádzajú rodiny. Veľmi sa nám v mesiacoch november a december osvedčilo 

naplánovanie komunitnej aktivity a prevažnú časť skupinových aktivít realizovať ako 

prípravu na komunitnú aktivitu vo všetkých troch zložkách – vzdelávacej, prevenčnej 

i záujmovej. V tomto mesiaci to boli „Vianoce v Komunitnom centre“ /skupinové aktivity 

zamerané na kreatívne riešenie výzdoby, vzdelávacie na prípravu programu/. Z hľadiska 

manažovania aktivity išlo o naplánovanie celého dňa, zabezpečenia sponzorskej zložky, 

upratovanie, zdobenie, zabezpečenie vianočného stromčeka, zabezpečenie občerstvenia, 

komponentov a materiálno-technického zabezpečenia, oslovenie a príprava účinkujúcich 

z nášho KC a Materskej školy na Krátkej 28, zabezpečenie kostýmov, zorganizovanie 

dobrovoľníkov... Prevenčné aktivity boli zamerané na cyklické mesačné stretnutia v rámci 

nízko-prahových klubových aktivít pre deti  s o sociálnou patológiou záškoláctva 

s resocializačným vplyvom. Nemenej dôležitým bolo i pokračovanie vzdelávacej aktivity 

s témou občan a mestská samospráva, ktorá pokračovala v exteriéri – návštevou Mestského 

úradu v Rožňave /prijatie u primátora mesta, návšteva v RvTV, návšteva v priestoroch 

mestskej polície a odboru sociálnych vecí/. Pozitívna spolupráca pokračuje s Materskou 



školou na Ulici krátkej 28, základnými školami na ulici Zlatej i so Základnou školou Zoltána 

Fábryho. 

 

Číselné vyhodnotenie činnosti v komunitnom centre /september – december 2016/ 

Poskytnuté sociálne poradenstvo ambulantnou i terénnou formou 

základné 103 

špecializované 9 

pomoc pri uplatňovaní práva a právom 

chránených záujmov 

17 

Skupinové aktivity podľa druhu 

pomoc pri príprave na školskú dochádzku, 

vzdelávací charakter aktivít 

48 

preventívne aktivity 16 

záujmové aktivity 89 

 

 

 

V Rožňave, 31.01.2017                                                                                       Mgr. M. Tomášiková 

                                                                                                                                        OG KC 


