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Správa o     činnosti v     Komunitnom centre v     mesiacoch september – december 2017  

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

Mesiac september 2017

Zaevidovali  sme 9 nových klientov.  Vzrástol  počet  poskytnutých sociálnych  poradenstiev 
a poskytnutie pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov klientov. Opätovne 
sme  začali  s preventívnou  aktivitou  riešenia  záškoláctva  realizáciou  motivačných  skupín 
a nadviazali  sme  spoluprácu  s kaplánom  rímsko-katolíckej  cirkvi,  ktorý  prichádza  na 
pravidelnú  vzdelávaciu  skupinovú  aktivitu.  Realizovali  sme  besedu  s epidemiologičkou 
pôsobiacou v Nemocnici Sv. Barbory v Rožňave. V rámci cieľa “Spoznaj svoje mesto“ sme 
zrealizovali návštevu Hvezdárne a dominanty mesta Chrámu Nanebovzatia Panny Márie. Dňa 
15. septembra sme vystúpili s kultúrnym programom na Rožňavskom jarmoku, kde nás mohlo 
sledovať 300 divákov a dozvedieť sa o činnosti komunitného centra. 

Pracovníčky  OGKC  a OPKC  sa  zúčastnili  na  vzdelávaní  na  tému  „Osobný  bankrot“ 
realizovanom Komunitným centrom v Jelšave.

Mesiac október 2017

Zaevidovali  sme  18  nových  klientov,  či  už  v pozícii  účastníkov  skupinových  aktivít 
záujmového  charakteru,  alebo  účastníkov  prevenčnej  skupinovej  aktivity  odstraňovania 
sociálno-patologického  javu  záškoláctva  /pravidelné  motivačné  skupiny/  a poskytovania 
špecializovaného sociálneho poradenstva rodičom a mentálne vyspelým deťom vo veku 14 – 
16  rokov.   Evidencia  klientov  znamená  i nárast  počtu  návštev  v prirodzenom  prostredí 
klientov – vytvárania sociálnych anamnéz, bližšie zoznámenie sa so sociálnym prostredím 
klientov,  s rodičmi  detských  klientov  a pravdaže  slúžia  i na  mapovanie  potrieb  komunity. 
Realizovali  sme  pravidelné  aktivity  /športové,  vzdelávacie-edukačné,  vzdelávacie 
s evanjelizačno-pastoračným charakterom, kreatívne/. 

Začali  sme s individuálnym tútoringom/mentoringom u piatich detí  – detských klientov vo 
veku  9  –  12  rokov  s rôznou  špecifickou  potrebou  /individuálna  príprava  na  vyučovanie, 
správanie a psychická podpora, individuálna práca v rodine/.
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Komunitná aktivita v mesiaci bola oslavou jesene života – staroby, prezentovali sme výsledky 
skupinových aktivít /kreatívne, umelecko-tanečné/ a seniorom sme merali tlak a cukor v krvi, 
poskytovali poradenstvo týkajúce sa zdravia. 

Mesiac november 2017

Zaevidovali  sme  7  nových  klientovRealizovali  sme  pravidelné  aktivity  /športové, 
vzdelávacie-edukačné, vzdelávacie s evanjelizačno-pastoračným charakterom, kreatívne/. 

Komunitná aktivita v mesiaci november sa konala pod názvom Strašidelný večierok 2. ročník 
– celkový počet zúčastnených na Komunitnej aktivite  bolo 70 ľudí z toho približne 45 deti 
ktoré  prezentovali  strašidelné  masky,  ktoré  si  sami  aj  zhotovili  na  predchádzajúcich 
skupinových aktivitách prvé tri najlepšie masky boli ocenené sladkou odmenou a večierok sa 
ukončil diskotékou. 

Mesiac december 2017

Vzhľadom na práceneschopnosť a následné čerpanie dovoleniek z hľadiska ďalšieho riešenia 
zdravotného  stavu  odbornej  garantky  a odbornej  pracovníčky  KC,  prebiehala  činnosť 
v komunitnom  centre  predovšetkým  organizovaním  záujmových  aktivít.  Pre  potrebu 
individuálneho  základného  a individuálneho  špecializovaného  poradenstva,  boli  klienti 
distribuovaní  na  pracovisko  terénnej  sociálnej  práce,  ktoré  sídli  v rovnakej  budove 
/konzultované s koordinátorom NPKIKU a vedúcou odboru soc. vecí MsÚ v Rožňave/.

Napriek tomu sme splnili naplánované činnosti /stolnotenisový turnaj detí a mládeže v dvoch 
kategóriách a komunitnú aktivitu „Vianoce v komunitnom centre.“

Na  základe  „udržiavacej  činnosti  v KC“  sme  neevidovali  nových  klientov,  rovnako  ako 
i návštevy v prirodzenom prostredí klientov neboli realizované.

Projekt Inkluzívneho predprimárneho vzdelávania

V Komunitnom centre  bude realizovaný  projekt  inkluzívneho  predprimárneho  vzdelávania 
/celkový časový rámec projektu september 2017 – august 2018/ ako pilotný projekt v štyroch 
KC na Slovensku financovaný REF v Budapešti /Roma Education Found/ a pod metodickým 
vedením  VÚC Košického  samosprávneho  kraja.  Cieľom  projektu  je  začleniť  25  detí  zo 
sociálne  znevýhodneného prostredia  do predprimárneho vzdelávania  v materských školách 
s nižším  než  30% podielom  detí  z nerómskeho,  prípadne  sociálne  podnetného  prostredia. 
Projekt bude realizovaný:

 V Komunitnom  centre  formou  Toy  Library  /požičovňa  hračiek  s edukatívnymi 
prvkami rozvíjajúcimi jemnú motoriku a kognitívne myslenie/



 V prirodzenom prostredí klientov /DoPČ/

 V dvoch spolupracujúcich MŠ /MŠ evanjelickej a.v. cirkvi a MŠ pri Spojenej škole na 
Ulici Komenského 5/

Projekt  priemyselnej  práčky  so  sušičkou  /Stredisko  osobnej  hygieny  a     práčovne  na   
Krátkej 30/

Úspešné uchádzanie  sa o finančný grant  /Nadácia EEA Bratislava/   na realizáciu  projektu 
„Čistota pol života“ na základe iniciatívy pracovníkov terénnej sociálnej práce a projektového 
oddelenia MsÚ vo výške 1.000,00 Eur znamenalo zakúpenie priemyselnej práčky a sušičky , 
v ktorej je možné prať až 15 kilogramov bielizne naraz.

Aktuálny sadzobník /pre priemyselnú práčku/

Pranie bez poskytnutia pracieho prípravku Pranie s poskytnutím pracieho prípravku
1,60 Eur 2,60 Eur

Číselné vyhodnotenie činnosti v komunitnom centre /september – december 2017

Poskytnuté sociálne poradenstvo ambulantnou i terénnou formou

základné 42

špecializované 31

pomoc  pri  uplatňovaní  práva  a  právom 
chránených záujmov

63

Skupinové aktivity podľa druhu

pomoc  pri  príprave  na  školskú  dochádzku, 
vzdelávací charakter aktivít

32

preventívne aktivity 11

záujmové aktivity 160

Celkový počet evidovaných klientov 278

V Rožňave, 31.01.2018                                                                                     Mgr. M. Tomášiková

                                                                                                                                        OG KC


