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POUŽITÉ SKRATKY:
EÚ - Európska únia
FO - Fyzická osoba
MRK - Marginalizovaná rómska komunita
KC - Komunitné centrum
IA MPSVR SR- Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky
OGKC - Odborný garant komunitného centra
OPKC - Odborný pracovník komunitného centra
PKC - Pracovník komunitného centra
ÚPSVaR - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
ÚV SK - Úrad vlády Slovenskej republiky
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ÚVOD
Integračné snahy a transformačné procesy spojené s decentralizáciou štátnej správy a
skutočnosť, že Slovenská republika je členskou krajinou EÚ, sa mimo iného prejavujú v
sociálnej oblasti. Lisabonská zmluva otvára nové možnosti fungovania spoločnosti nielen na
makroúrovni EÚ, ale aj na úrovni samospráv na obecnej a regionálnej úrovni. Ide pritom o
vytvorenie nového systému vzájomných vzťahov a činnosti samospráv nielen cez ich
volených politických zástupcov, ale aj priameho a nesprostredkovaného zapojenia a
participácie populácie do života komunít pri kreovaní a spolurozhodovaní vo všetkých
dôležitých otázkach a vo všetkých jej odvetvových oblastiach. Tým sa vytvárajú základy
otvorenej občianskej spoločnosti v prostredí miest a obcí. Je to nový fenomén prijatia
myšlienky a učenia sa jej uplatňovania v praxi - žiť komunitne a pre komunitu, spoločne
identifikovať problémy a spoločne prispievať k ich riešeniu. Konkrétnym nástrojom týchto
progresívnych tendencií je Plán činnosti Komunitného centra Šamudovce.
Slovenskú republiku možno označiť za multietnický štát. Okrem majoritnej
spoločnosti sa nachádza na území Slovenskej republiky rôzny počet príslušníkov etnických
menšín. Percentuálne zastúpenie etnických menšín tvorí 20 % z celkového počtu obyvateľstva
Slovenskej republiky. Z demografického hľadiska patrí Slovenská republika ku krajinám
s najväčším percentuálnym podielom rómskeho etnika. Štatistické údaje uvádzajú, že ich
počet sa pohybuje v rozpätí 8 – 10 % z celkovej populácie. Z geografického aspektu najväčší
podiel rómskeho etnika sa nachádza na východnom Slovensku.
Rómska problematika má v súčasnosti mnoho aspektov, pričom riešenie uvedenej
problematiky nie je jednoduché. Determinované je to dvoma skutočnosťami. Predovšetkým
tým, že je veľký počet rómskej spoločnosti na území Slovenskej republiky. Druhým
determinantom je zlá východisková situácia segregovanej skupiny. Už z histórie
zaznamenávame snahu o riešenie rómskej problematiky, ktorá sa prenáša aj do súčasnosti.
Zjednodušene ide o integráciu rómskeho etnika do spoločnosti. So zhoršujúcou sa sociálnou
situáciou segregovanej skupiny, ich nedostatočným prístupom k vzdelaniu a zamestnaniu sa,
nedostatočnej schopnosti sa integrovať do spoločnosti a nedostatočnej schopnosti
ovplyvňovať sociálny rozvoj sa rómska komunita izoluje od spoločnosti a čoraz viac je
vytláčaná na jej okraj. Jednou z možností riešenia problematiky marginalizovaných rómskych
komunít je zakladanie a prevádzka komunitných centier.
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1 Stručná anotácia o Poskytovateľovi služby
Obec Šamudovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej
republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení). Podľa podmienok ustanovených zákonom samostatne
hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Obec sa nachádza v Košickom
samosprávnom kraji v okrese Michalovce. Geograficky sa rozprestiera v severnej časti
Východoslovenskej nížiny na starom prírodnom vale Laborca. Chotár o rozlohe 484 ha
hraničí s obcami Lastomír, Sliepkovce, Vŕbnica, Žbince, Laškovce, Pozdišovce, Krásnovce a
s mestom Michalovce, časť Močarany. Cez obec nepreteká žiadna rieka. Od centra okresného
mesta je vzdialená približne päť kilometrov juhozápadným smerom. Prvú písomnú zmienku o
Šamudovciach poznáme z roku 1403. Podľa nej kráľ Žigmund daroval časť panstva
Pozdišovce šľachticovi Mikulášovi zo Žbiniec, ale tiež aj iným šľachticom. K súčasti
spomínaného panstva patrili aj Šamudovce. Podľa listiny je zrejmé, že išlo už o rozvinutú
dedinu, ktorá existovala aj pred rokom 1403, určite minimálne v 14. storočí.
V súčasnosti má obec Šamudovce 623 obyvateľov (údaj ku dňu 01.10.2019), pričom
veľkosť vylúčenej komunity je 337 obyvateľov čo predstavuje 54,09 %. Bývajú v obydliach
typických pre túto komunitu na začiatku, v strede a tiež na konci obce.
Obec Šamudovce je zriaďovateľom Základnej školy pre 1. - 4. ročník, v ktorej sa
vzdelávajú výlučne deti z tunajšej marginalizovanej rómskej komunity. Žiaci druhého stupňa
navštevujú základnú školu s materskou školu v Žbinciach, alebo Základné školy v
Michalovciach. Deti v predškolskom veku navštevujú materské školy v susedných obciach –
Krásnovce, Vŕbnica a Žbince.
V obci je zriadená Komisia pre verejný poriadok a taktiež Komisia na ochranu
verejného záujmu. Pôsobí tu aj organizácia Jednota dôchodcov združujúca seniorov žijúcich
v obci. V rámci duchovného života sa v obci nachádzajú tri rôzne vierovyznania gréckokatolícke, evanjelické a pravoslávne.
1.1 Vznik, história a poslanie komunitného centra
V aktuálnych podmienkach je dlhodobo prítomná potreba riešiť problematiku
vylúčených komunít, čo primárne znamená najmä znevýhodnené skupiny obyvateľov marginalizované rómske komunity. Obec Šamudovce prihliadajúc na dianie v obci hľadala
možnosti ako preventívne pôsobiť na sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva, ako aj na
obyvateľov ohrozených rizikom sociálneho vylúčenia a tým predchádzať vzniku akútnych
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krízových situácií prípadne sociálnemu vylúčenie jednotlivcov, skupín, prípadne celej
komunity. Vhodným nástrojom sa zdala byť komunitná práca.
Komunitné centrum (ďalej KC) sa zriadilo na základe uznesenia Obecného
zastupiteľstva číslo 14/2014 zo dňa 19.08.2014. V roku 2016 sa vedenie obce rozhodlo
zapojiť do Národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na
komunitnej úrovni. V prevádzke je od 01.05.2016, prevádzkovateľom je obec Šamudovce. V
súčasnosti je registrované v registri poskytovateľov sociálnych služieb na Košickom
samosprávnom kraji.
Poslaním komunitného centra je vytváranie akéhosi mostu medzi majoritou,
minoritou, ale aj rôznymi skupinami v obci a vytváranie priestoru na spoločné aktivity, dialóg
a riešenie rôznych sociálnych situácií. Ďalej poslaním komunitného centra je poskytovať
komplexné sociálne, odborné a komunitné služby bez rezidencie, prispievať k sociálnemu
začleňovaniu osôb sociálne vylúčených na individuálnej ale i lokálnej úrovni. Hľadať vhodné
formy a programy na riešenie sociálnych problémov a integrácie, odstraňovať priepasť,
nedostatky medzi majoritou a minoritou, viesť k vzájomnej tolerancii. KC podporuje
vzdelávanie a spolupracuje s organizáciami.
Ciele komunitného centra :
 poskytovanie sociálnych poradenských činností pre potreby komunity a klienta,
 poskytovanie služieb pre potreby jednotlivca, skupiny a ich vzájomnej interakcie,
 poskytovanie vzdelávacích a voľno časových aktivít, podpora záujmovej činnosti,
 zvyšovanie sociálnych zručností, kompetencií a sociálnej mobility,
 prevencia a predchádzanie sociálno – patologických javov a rizikového správania,
 budovanie vzájomnej tolerancie, akceptácie, znižovanie bariér medzi minoritným a
majoritným obyvateľstvom prostredníctvom spoločných aktivít,
 prevencia sociálnej exklúzie,
 včasná intervencia.
1.2 Realizované projekty a sociálne služby v danom regióne
Obec sa neustále snaží o zveľaďovanie a napredovanie, a to k spokojnosti všetkých
občanov aj prostredníctvom zapájania sa do rôznych projektov. V rámci obce sa realizovali a
realizujú tieto projekty:
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Terénna sociálna práca
V roku 2016 sa obec zapojila do Národného projektu Terénna sociálna práca
v obciach I. Začiatok realizácie projektu bol marec 2016 a skončil sa august 2019, ktorý bol
finančne podporený zo zdrojov Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky. Cieľovou skupinou terénnej sociálnej práce boli obyvatelia
sociálne vylúčených komunít, zvlášť marginalizovaných rómskych komunít, skupiny a osoby
rôzneho veku ohrozené sociálnym vylúčením, ľudia bez domova, ľudia žijúci v obciach, alebo
v blízkosti marginalizovaných rómskych komunít aj iné špecifické skupiny. V rámci tohto
národného projektu terénnej sociálnej práce sa zameriavali pracovníčky na vykonávanie
činnosti v oblastiach zamestnanosti, bývania, zdravia, sociálno-patologických javov, financií a
hospodárenia, vzdelávania, sociálneho zabezpečenia a v ďalších iných oblastiach. Išlo
prevažne o činnosti a aktivity, ktoré prispievali k zlepšeniu sociálnej situácie klientov, pričom
prvoradým cieľom bolo hájenie záujmov klientov.
Zdravé regióny
Tento projekt je realizovaný a finančne podporený vďaka podpore z Európskeho
sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu
ľudské zdroje. Práve v rámci tohto projektu pôsobí v našej obci asistentka osvety zdravia,
ktorá je pod odborným dohľadom regionálneho koordinátora. V obci pôsobí od septembra
2015. Primárne sa zameriava na šírenie osvety o potrebe dodržiavania hygienických a
zdravotných návykov. Jej pracovnou náplňou je pravidelná súčinnosť a spolupráca s detskými
lekármi a lekármi pre dospelých. Pravidelne navštevuje imobilných pacientov, sprevádza
klientov na lekárske vyšetrenia. Dohliada na dodržiavanie termínov povinných očkovaní u
detí, a taktiež na dodržiavanie termínov preventívnych prehliadok. Užšie spolupracuje aj s
miestnou základnou školou. Pravidelne motivuje detských aj dospelých klientov k
dostatočnému dodržiavaniu osobnej hygieny a taktiež hygieny v domácnostiach.
Pedagogický asistent v Základnej škole
Pedagogický asistent pôsobí v Základnej škole. Jeho poslaním je uľahčovanie
adaptácie dieťaťa pochádzajúceho z marginalizovanej komunity na prostredie školy, je
nápomocný pri výchovno-vzdelávacom procese, voľno časových aktivitách organizovaných
školou, športových podujatiach.
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1.3 Umiestnenie komunitného centra a jeho dostupnosť pre cieľové skupiny
KC je umiestnené v intraviláne obce Šamudovce, Šamudovce 14. V obci žije 623
obyvateľov pričom veľkosť vylúčenej lokality je 337. Je situované približne v strede obce
pričom dostupnosť všetkým cieľovým skupinám je dostačujúca. Sídli v budove bývalej
Jednoty a Pohostinstva, ktorá je po rekonštrukcii so samostatným vchodom, vo vlastníctve
obce.
Priestorové vybavenie:
1. chodba - komunikačný priestor
2. kancelária pre komunitných pracovníkov
3. miestnosť na výchovné, vzdelávacie, aktivačné činnosti, komunitné aktivity
3. sociálne zariadenie (WC - oddelene pre mužov a ženy, tečúca teplá voda).
KC je vybavené potrebným nábytkom, technikou, pomôckami pre služby, poradenstvo a
voľno-časové aktivity, nástenkami, hasiacimi prístrojmi, lekárničkou atď. pričom sú
zohľadnené všetky právne prepisy súvisiace s prevádzkou a zameraním KC.

2 Klienti komunitného centra
Cieľovou skupinou KC sú všetci obyvatelia obce Šamudovce. Komunitné centrum
poskytuje priestor, do ktorého môže vstúpiť každý člen komunity, ktorý hľadá riešenie svojej
situácie alebo chce pomáhať riešiť problémy svojej komunity. Pokiaľ by sme si chceli
vymedziť klientov KC mohli by sme ich rozdeliť podľa veku do nasledujúcich skupín na
tieto:
 deti vo veku 3 - 6 rokov;
 deti počas plnenia povinnej školskej dochádzky (7 – 16 rokov);
 mládež a mladí dospelí (16 – 25 rokov);
 dospelí a rodiny;
 seniori (62+ rokov).
Vzhľadom na špecifické životné situácie v dôsledku, ktorých dochádza k sociálnemu
vylúčeniu sú klientmi KC:
 obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít s vysokým percentuálnym zastúpením
deti a mládež,
 obyvatelia obce v rámci komunitného rozvoja,
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 matky s deťmi, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením, sú vylúčené alebo marginalizované,
 osoby s nízkymi príjmami, pod alebo pri hranici životného minima,
 dlhodobo nezamestnané osoby, nezamestnané osoby bez vzdelania,
 osoby dlhodobo odkázané na dávky štátneho systému sociálnej pomoci,
 rodič na materskej dovolenke,
 osoby ohrozené sociálnym vylúčením: seniori, zdravotne postihnuté osoby, bezdomovci ale
i viacdetné rodiny.
Skupinou, ktorá v najväčšej miere využíva služby KC sú obyvatelia marginalizovanej
rómskej komunity. Pre našu komunitu je špecifické:


závislosť na sociálnych dávkach,



nezáujem o uplatnenie sa na trhu práce,



nízka vzdelanostná úroveň (iba základné vzdelanie),



mnohopočetnosť rodín,



mladé rodičky,



sociálno –patologické javy,



záškoláctvo.

Výraznou problémovou oblasťou je nízka vzdelanostná úroveň. Na vzdelávanie nekladú
veľký dôraz, a z tohto dôvodu vyplývajú ďalšie problémové oblasti, ktorými sú nízka
uplatniteľnosť na trhu práce a z dôvodu nezamestnanosti sa vytvára akási závislosť na
sociálnych dávkach.
Problémovou skupinou sú aj deti v predškolskom veku. Nakoľko v obci nie je zriadená
materská škola, iba nepatrná časť detí navštevuje predškolské zariadenie. Z tohto dôvodu u
nich nie sú dostatočne vybudované základné hygienické návyky, nemajú dostatočne rozvinutú
motoriku a výrazne sa u nich prejavujú aj problémy v adaptácií na školské prostredie.
Najpočetnejšou skupinou v obci sú deti a mladí dospelí, v najpočetnejšom zastúpení
marginalizovanou rómskou komunitou. U tejto skupiny sa výrazne prejavujú problémy so
záškoláctvom, nakoľko vzdelaniu neprikladajú veľký význam. Prevažne v letných mesiacoch
sa bezcieľne prechádzajú po obci najmä vo večerných hodinách, nerešpektujú zásady
bezpečnosti na cestách, narúšajú nočný pokoj.
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3 Plán spolupráce s ostatnými aktérmi v danej lokalite
Komunitné centrum Šamudovce rieši nepriaznivé situácie komunity, rodiny a
jednotlivcov prioritne s využitím vlastných schopností a možností. V prípade potreby alebo
naliehavosti situácie má úzku spoluprácu aj s vedením obce. Má nadviazanú spoluprácu so
základnou školou pri vzdelávaní detí.

4 Pracovníci komunitného centra
Pracovníci KC sú povinný spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, príp. záväzných predpisov
pri realizácii schváleného projektu (IA MPSVR SR - NP PVSSKIKÚ), morálne a odborné
kritéria pre činnosti, ktoré v KC vykonávajú. Pracovníci sa povinne zúčastňujú ďalšieho
odborného vzdelávania, supervízie. Personálne zabezpečenie je realizované zamestnancami
KC a v prípade potreby môžu v KC pôsobiť aj dobrovoľníci, ktorí spĺňajú morálne, odborné
kritéria pre činnosť. Od 01.05.2016 sú zamestnanci KC finančne podporení z projektu z IA
MPSVR SR - Národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie
na komunitnej úrovni a to:
 1 osoba OGKC – poskytuje sociálne poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv a právom
chráneným záujmom klientom KC, vytvára a udržuje strategické partnerstvá s jednotlivcami,
organizáciami a inštitúciami, poskytuje poradenstva asistenciu inštitúciám a samosprávam pri
vytváraní strategických koncepcií sociálneho začleňovania, zapája sa do procesov tvorby
sociálnej politiky, zabezpečuje aktivity nevyhnutné na realizáciu a rozvoj služieb KC,
organizovanie, metodiku a personálne vedenie pracovníkov KC, aktivity nevyhnutné na
úspešnú realizáciu a administratívu NP KC,
 1 osoba OPKC – zisťuje a mapuje potreby komunity, vyhľadáva klientov a potencionálnych
prijímateľov KC, realizácia aktivít v oblasti prípravy na školskú dochádzku a školské
vyučovanie, vedenie aktivít prebiehajúcich v KC, vzdelávanie a vlastný profesionálny rozvoj,
 1 osoba PKC - samostatne realizuje odborne nenáročne aktivity a úkony, zabezpečuje
informovanie rôznych skupín o aktivitách a činnosti KC, vyhľadáva klientov a
potencionálnych užívateľov služieb KC, vedie nevyhnutnú administratívu, zúčastňuje sa
školení a vzdelávaní
Pracovníci majú v KC zriadenú a vybavenú kanceláriu, v ktorej majú uloženú spisovú
dokumentáciu. K dispozícii majú výpočtovú, telekomunikačnú techniku a pracovné pomôcky.
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P.Č.

POVOLANIE/FUNKCIA

POČET

KVALIFIKÁCIA

1.

Odborný garant KC

1

VŠ II. stupňa, Sociálna práca

2.

Odborný pracovník KC

1

VŠ II. stupňa, Sociálna práca

3.

Pracovník KC

1

SOŠ s maturitou

5 Financovanie komunitného centra
Komunitné centrum Šamudovce je financované prioritne zo zdrojov NP KC. Obec
nemá dostatočné finančné zdroje, aby zabezpečila chod KC. Zapojenie sa do projektu je
významným prostriedkom, ktorý v značnej miere prispeje k fungovaniu KC v obci. V rámci
projektu sa budeme zameriavať aj na hľadanie možností financovania vnútorného vybavenia
ako registrovaný poskytovateľ sociálnych služieb, aby sa zabezpečil nákup materiálnotechnického vybavenia priestorov KC na výkon odborných metód práce, odborných činností,
pracovnej terapie, výchovno-vzdelávacej činnosti, rehabilitačnej činnosti a voľnočasových
aktivít.

Aktuálne mesačné výdavky na chod Komunitného centra s dvoma pracovníkmi.
Položka

Mzdy a odvody
/CCP 2 pracovníkov/
Stravné
/2 pracovníci/

Celkové
Refundované
Mesačne výdavky výdavky z rozpočtu
EU a SR
/€/
/€/

Dofinancovanie
obcou
/€/

2 223,94

2 223,94

0

110,00

75,08

34,92

Kancelárske potreby

21,00

18,60

2,40

Materiál na chod KC

62,50

62,50

0

Administratíva

75,00

51,00

24,00

8,49

8,49

0

26,00

0

26,00

293,00

0

293,00

2 819,93

2 439,61

380,32

Cestovné
Telekomunikačné
výdavky
Prevádzkové náklady
/el. energia, plyn, voda/
SPOLU

11

6 Rámcový plán obligatórnych a fakultatívnych aktivít a služieb
Rozdelenie poskytovaných služieb:
a) obligatórne služby:


základné sociálne poradenstvo



špecializované sociálne poradenstvo



pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov



záujmové činnosti



preventívne činnosti



komunitná práca a komunitná rehabilitácia



nízkoprahové programy pre deti a mládež



výchovno – vzdelávacie a aktivizačné služby

b) fakultatívne služby:


predškolské kluby



príprava na vyučovanie



besedy na rôzne témy



kreatívne dielne



športové aktivity rôzneho zamerania



voľnočasové aktivity



aktivity zamerané na zvyšovanie čitateľskej a počítačovej gramotnosti



komunitná záhrada

7 Týždenný plán činností komunitného centra
Druh

Spôsob

Časová

Zapojené

Ciele

navrhovaných

realizácie

dotácia

cieľové

navrhovaných

aktivít/služieb

navrhovaných

navrhovaných

skupiny

aktivít/služieb

aktivít/služieb

aktivít/služieb

Pondelok Individuálna

Realizovaná
08:00-10:00
v priestoroch
KC
alebo
v teréne podľa
potrieb klientov

Obyvatelia
obce

Riešenie
nepriaznivej
situácie klienta,
rodiny,
komunity

Spoločenské
hry

Aktivita
10:00-12:00
realizovaná
v KC. Hranie

Deti
a mládež

Podpora
logického
myslenia,

práca
s klientom
v KC
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rôznych
spoločenských
hier

Aktivita
12:00-14:00
realizovaná
v KC za pomoci
starého
a prebytočného
ošatenia
Realizovaná
08:00-10:00
v priestoroch
KC
alebo
v teréne podľa
potrieb klientov

Seniori

Príprava
materiálu
na
ďalšie použitie
–
tkanie
pokrovčekov

Obyvatelia
obce

Riešenie
nepriaznivej
situácie klienta,
rodiny,
komunity

Doučovanie
zo
slovenského
jazyka

Aktivita
10:00-12:00
realizovaná
v KC, kde si
píšu
domáce
úlohy, diktáty,
vypracujú
pracovné listy,
ktoré
súvisia
s preberaným
učivom

Deti
a mládež

Opakovanie
a upevňovanie
učiva,
osvojovanie si
preberaného
učiva,
zvyšovanie
čitateľskej
gramotnosti

Kreatívne
dielne

Aktivita
12:00 -14:00
realizovaná
v KC, kde si
účastníci
vyrábajú rôzne
dekoračné
a úžitkové
predmety
Realizovaná
08:00-10:30
v priestoroch
KC
alebo
v teréne podľa
potrieb klientov

Deti
a mládež,
dospelí

Rozvíjanie
motoriky,
fantázie,
manuálnych
zručnosti,
naučiť
sa
recyklovať

Obyvatelia
obce

Riešenie
nepriaznivej
situácie klienta,
rodiny,
komunity

Aktivita
realizovaná
v KC,
vyfarbovanie

Deti
a mládež

Rozvoj
trpezlivosti,
estetického
cítenia,

Handrovanieklbkovanie

Utorok

Streda

kamarátskych
vzťahov, rozvoj
pozornosti,
spolupatričnosti,
dodržiavanie
pravidiel hry

Individuálna
práca
s klientom
v KC

Individuálna
práca
s klientom
v KC

Kreslenie

10:30-13:00
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mandál,
kreslenie
obrázkov
na
rôzne
témy,
vyfarbovanie
obrázkov,
kreslenie
výjavu
z prečítanej
rozprávky

Štvrtok

Športovopohybové
aktivity

Aktivita
13:00-15:30
realizovaná
v KC
a pred
budovou KC za
pomoci
športových
pomôcok

Individuálna
práca
s klientom
v KC

Realizovaná
08:00-10:00
v priestoroch
KC
alebo
v teréne podľa
potrieb klientov

Logické hry

Aktivita
10:00-12:00
realizovaná
v KC,
rôzne
pracovné listy
na
vypracovanie
osemsmeroviek,
doplňovačiek,
hlavolamov

Doučovanie z Aktivita
12:00-14:00
matematiky
realizovaná
v KC, kde si
píšu
domáce
úlohy, učia sa
počítať,
vypracujú
pracovné listy,
ktoré
súvisia
s preberaným
učivom

motoriky,
rozvoj
predstavivosti a
fantázie

a Zvyšovanie
pohybovej
zdatnosti,
prevencia
obezity,
prevencia
sociálnopatologických
javov,
zvyšovanie
kondície
Obyvatelia Riešenie
obce
nepriaznivej
situácie klienta,
rodiny,
komunity
Deti
mládež

Deti
a mládež

Deti
mládež

Rozvoj
logického
myslenia

a Opakovanie
a upevňovanie
učiva,
osvojovanie si
preberaného
učiva.
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Piatok

Individuálna
práca
s klientom
v KC

Realizovaná
08:00-09:30
v priestoroch
KC
alebo
v teréne podľa
potrieb klientov

Obyvatelia
obce

Riešenie
nepriaznivej
situácie klienta,
rodiny,
komunity

Komunitná
záhrada

Aktivita
realizovaná
v okolí KC

Dospelí

Skrášľovanie
okolia,
pracovná
terapia,
pracovné
návyky

Predškolský
klub

Aktivita
10:30-11:30
realizovaná
v KC,
poznávanie
základnej škály
farieb,
geometrických
tvarov, číslic,
orientácia
v priestore
a
čase

09:30-10:30

Deti do 6 Rozvoj jemnej
rokov
motoriky,
základné
hygienické
návyky,
socializácia
detí, rozvíjanie
rečových
a intelektových
schopností

Aktivity komunitného centra
Na základe analýzy stavu existujúcich problémov a následne potrieb a záujmov
občanov sa spracováva pravidelne mesačný plán konkrétne organizovaných aktivít a
poskytovaných služieb v KC, vrátane časového rozvrhu, ktorý zverejnení v priestoroch KC a
na obvyklých miestach. Aktivity smerujú k zmene sociálnych podmienok komunity
ambulantnou vo výnimočných prípadoch terénnou formou. Zameriavajú sa na poskytovanie
služieb pre potreby jednotlivca a skupiny a ich vzájomnej interakcii, prevenciu sociálnej
exklúzie, základné sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených
záujmov, pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie, výchovno –
vzdelávacie a aktivizačné služby pre deti, mládež, rodinu a nezamestnaných, záujmové
činnosti a voľnočasové aktivity pre deti, mládež, rodinu, seniorov, preventívne aktivity.
Poskytované služby a aktivity sú pravidelne monitorované. Sleduje sa záujem o organizované
aktivity pravidelné aj nepravidelné, čo sa prejavuje návštevnosťou týchto podujatí zo strany
detí, mládeže, dospelých, o čom sa vedie evidencia. Ďalej všetci klienti majú právo svoj
nápad, názor, požiadavku vyjadriť priamo v každodenných rozhovoroch s pracovníkmi KC. O
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svojej činnosti KC pravidelne informuje klientov, ale aj ostatných obyvateľov obce
prostredníctvom rozhovorov vedených pracovníkmi priamo v teréne. Aktivity sa prispôsobujú
potrebám klientov počas celej doby fungovania KC.

Záver
Komunitné centrum v Šamudovciach sa snaží reagovať na potreby komunity a rieši
akútne problémy a potreby členov komunity. Prostredníctvom realizácie činností a aktivít sú
klienti komunitného centra vedení predovšetkým k svojpomoci, kde majú možnosť zmeniť
svoju náročnú životnú situáciu, riešiť akútne problémy jednotlivca a celej komunity.
Komunitné centrum sa tak zameriava na prevenciu, ale aj krízovú intervenciu a motiváciu.
Uplatňuje komplexný prístup, zlepšuje komunikačné a životné zručnosti klientov, aktivizuje a
zapája marginalizované skupiny, utvára a rozširuje systematickú prácu v prirodzenom
prostredí klienta. Komunitné centrum slúži pre všetkých obyvateľov danej komunity. Vstup je
dobrovoľný a bezplatný, ale platí aj zákaz vstupu pre občanov pod vplyvom návykových látok
a s agresívnym správaním, pretože cieľom je vybudovanie bezpečného miesta z komunitného
centra. Spolupracuje s mnohými organizáciami, inštitúciami a snaží sa o zapájanie detí,
rodičov a ostatných obyvateľov do aktívneho prístupu k podieľaniu sa na dianí v obci
Šamudovce.

Vypracovali: Mgr. Andrejková Alena
Mgr. Pavliková Ivana

Schválil:

Ircha Emil
starosta obce Šamudovce
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