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Správa o činnosti január – máj 2017 

Počas týchto piatich mesiacov sme sa vo zvýšenej miere venovali individuálnym 

poradenstvám klientom predovšetkým v oblasti aktivizácie na trhu práce, oddlžovania 

klientov reakciami na exekučné konania, ale i vo veciach rodinného práva /rozvod 

manželstva, vyživovacia povinnosť, zverovanie detí do starostlivosti jedného z rodičov, 

zapretie otcovstva a pod./.  

V rámci skupinových aktivít venujeme pozornosť deťom a mladým dospelým v oblastiach: 

 Športovej a pohybovej 

 Kreatívnym aktivitám s rozvojom grafo-motorických zručností 

 Vzdelávacím aktivitám skupinovým i individuálnym 

 Motivačné skupiny /znižovanie sociálnej patológie záškoláctva/ 

 Udržiavanie rómskych tradícií spevom a tancom 

Pravidelne organizujeme detské evanjelické besiedky, ktoré vedie seniorátny farár 

evanjelickej cirkvi, raz týždenne navštevujú naše deti skupinu Permoníci na evanjelickej fare 

v meste. Navštívili sme a vypožičali sme si knihy z Mestskej knižnice, navštívili sme rodný 

dom Pavla Dobšinského v Slavošovciach, organizovali sme fašiangový deň s ukážkou 

ľudových tradícií a tradičných ľudových hudobných nástrojov, deti si stanovili vlastné 

pravidlá v KC, v KC Jelšava sme sa zúčastnili na Stolno-tenisovom turnaji medzi KC Jelšava  

a KC Rožňava. 

Uskutočnili sme každomesačné komunitné aktivity s priemernou účasťou 60 – 70 z MRK 

/marginalizované rómske komunity/. 

 Stolno-tenisový turnaj v našom KC 

1. Inkluzívna evanjelizačno-pastoračná aktivita 

 Maškarný ples 

2. Priateľský stolnotenisový turnaj /družstvo KC Rožňava, KC Jelšava. Spojená škola 

s vjm, SŠI v Rožňave a družstvo Mestskej polície v Rožňave 

 Oslava Dňa Rómov spojená s veľkonočnými tradíciami /súťaž o najlepší rezeň/ 

Pracovníci KC sa zúčastnili na supervíznych stretnutiach skupinového charakteru a na pôde 

KC mali i individuálne supervízie. Zúčastňovali sa na poradách regionálneho charakteru, 

ktoré boli vo zvýšenej miere venované téme štandardov komunitných centier. 
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Spolupracujeme so základnými školami, najmä so ZŠ na ulici Zlatej a so Spojenou školou 

s vjm, s Materskou školou na Ulici krátkej, s pracovníčkami projektu Zdravé regióny, NP TSP 

I, samozrejme s pracovníkmi jednotlivých odborov Mestského úradu v Rožňave, Úradom 

práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave, Technickými službami mesta a Obecnými 

službami pôsobiacimi v meste. Čoraz častejšie nás kontaktujú osoby i organizácie, ktoré nám 

chcú darovať zánovné šatstvo a veci dennej potreby. Koncom mesiaca máj a začiatkom júna 

sme s NP TSP I a Zdravými regiónmi spolupracovali pri zvýšenom výskyte hepatitídy 

A formou informovanosti, prevencie a zvyšovania dennej hygieny v rodinách i v KC. 

Pozitívny je fakt, že do nášho centra si čoraz častejšie nachádzajú cestu deti a mladí 

dospelí z naozaj zanedbaného prostredia, čo pre nás znamená, že môžeme vyvolávať 

pozitívnu zmenu v prostredí rodín, ktoré ju potrebujú. 

Plány v najbližšom období:  

 Komunitná aktivita  - stretnutie s poslancami za volebný obvod I s cieľom zlepšiť 

život komunity v severnej časti s participáciou samotnej komunity 

 Účasť KC na Dni rómskej kultúry v Brzotíne tanečnými vystúpeniami a výtvarnými 

prácami 

 Počas prázdnin budeme s deťmi tráviť viac času v prírode, kde sa budeme venovať 

nielen vypĺňaniu voľného času, ale i ochrane prírody, ekologickým aktivitám, budeme 

poznávať naše mesto návštevami galérie, pamätihodností a zaujímavých miest 

a pokiaľ sa nám podarí, chceli by sme zorganizovať výlet pre deti, ktoré reprezentujú 

naše KC na rôznych podujatiach. 

Číselné vyhodnotenie činnosti v komunitnom centre /január – máj 2017 

Poskytnuté sociálne poradenstvo ambulantnou i terénnou formou 

základné 59 

špecializované 13 

pomoc pri uplatňovaní práva a právom 

chránených záujmov 

51 

Skupinové aktivity podľa druhu 

pomoc pri príprave na školskú dochádzku, 

vzdelávací charakter aktivít 

47 

preventívne aktivity 18 

záujmové aktivity 173 

 

V Rožňave, 07.06.2017                                                                                    Mgr. M. Tomášiková 

                                                                                                                                        OG KC 


