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Mesačný harmonogram činností KC /NDC/NSSDR  
NP  BOKKÚ - kód: 312040Y403 

Názov KC/NDC/NSSDR  : KC Cerovo                                                                   Mesiac/rok: Apríl    2020 

Dátum Čas trvania (od-do) Plánované činnosti/aktivity KC/NDC/NSSDR vrátane komunitných aktivít KC Personálne zabezpečenie 

Denne 
(počas 

pracovných 
dní) 

07.30-15.30 

 Poskytovanie sociálneho poradenstva (pomoc pri spisovaní návrhov, 
žiadostí, komunikácia s úradmi a inštitúciami, a iné) na základe aktuálnych  
potrieb užívateľov SS a ostatných obyvateľov obce, a to osobne, telefonicky, 
emailom, 

 pomoc pri uplatňovaní práv, 

 administratívne činnosti 

 zabezpečenie materiálu a príprava podkladov k aktivitám a ďalšej  činnosti 

 pravidelná dezinfekcia priestorov KC 

OGKC, PKC 

Denne 
(počas 

pracovných 
dní) 

07.30-15.30 

 pomoc klientom  pri komunikácii s rôznymi inštitúciami a odbornými lekármi,  

  distribúcia ochranných rúšok, pomoc pri zabezpečení ochranných  pomôcok, 

 pomoc pri vzdelávaní detí a mládeže- príprava na školské vyučovanie, 
distribúcia vzdelávacích materiálov,  

 telefonická- mailová komunikácia s pedagógmi za účelom zabezpečenia 
a distribúcie vzdelávacích materiálov pre deti a mládež, 

  priebežné monitorovanie aktuálnej situácie v obci a v osade 

 poskytovanie relevantných informácií  obyvateľom osady Kamenica 
a ostatným obyvateľom obce  o aktuálnych informáciách a nariadeniach vlády 
SR- osobne, telefonicky, fcb, obecný rozhlas,sms 

 znižovanie rizík prenosu covid 19 u ohrozených skupín obyvateľov (osveta, 
distribúcia rúšok, hygienické opatrenia, zabezpečenie nevyhnutného nákupu, 
...) 

OGKC, PKC 
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Podľa potreby 

(týždenne) 

 

 pomoc ohrozeným skupinám obyvateľov obce- nevyhnutné nákupy potravín, 
liekov, a pod., 

 spolupráca s pedagógmi ZŠ Cerovo,  pravidelné pracovné stretnutia na 
základe potreby, 

 spolupráca s AOZ v obci,  

 spolupráca s inými  inštitúciami na základe vzniknutých potrieb obyvateľov  

 súčinnosť- podieľanie sa na realizácii nariadených opatrení v súvislosti so 
zamedzením šírenia sa covid 19 v rámci krízového štábu obce 

 

OGKC, PKC 

     
V rámci činnosti  sa v mesiaci Apríl   zameriame na:   

 u detí  a mládeže individuálne  na prípravu na školské vyučovanie  v rámci klubu školákov , na distribúciu vzdelávacích materiálov poskytnutých 
pedagógmi  ZŠ Cerovo deťom, mládeži a ich rodičom,  

 pomoc jednotlivcom pri riešení nepriaznivých situácií- komunikácii s relevantnými inštitúciami, ÚP Krupina, a inými,  

 na komunikáciu s pedagógmi ZŠ, ktorej cieľom je zabezpečenie priebežného  vzdelávania detí a mládeže z obce, predovšetkým z osady 
Kamenica, 

 spoluprácu s relevantnými inštitúciami, asistentkou OZ v obci,  

 na znižovanie rizík prenosu covid 19 

 na osvetu- distribúciu informačných letákov a informovanie o aktuálnych opatreniach a nariadeniach vlády SR 

 na súčinnosť pri realizácii prijatých opatrení  a nariadení vlády SR a  v rámci KŠ obce 
 
Zhodnotenie činnosti KC za mesiac Marec 2020: 
 

 V priebehu mesiaca Marec  sa pracovníci KC zameriavali v rámci poradenstva na pomoc pri komunikácii s odbornými lekármi , s pracovníkmi ÚP 
Krupina, na pomoc pri riešení exekúcií klientov, na pomoc pri písomnej komunikácii s rôznymi inštitúciami , na pracovné poradenstvo a od doby 
nariadených opatrení  tiež na zamedzenie šírenia sa korona vírusu poradenstvo zamerané na preventívne opatrenia, dodržiavanie hygienických 
opatrení, informovanie na aktuality v nariadeniach vlády. 

 V rámci záujmovej činnosti viedli pracovníčky  SA zamerané na rozvoj základných zručností detí a mládeže (krúžok šikovných rúk, hra na 
hudobný nástroj)  a tiež   pravidelné aktivity zamerané na prípravu detí a mládeže na školské vyučovanie- škola hrou, klub školákov.  Počas 
nariadených opatrení počas posledných dvoch týždňov  obmedzili realizované skupinové aktivity a zamerali sa na vzniknutú potrebu 
zabezpečenia ochranných rúšok pre obyvateľov obce  a osady a spolu s mládežou a dobrovoľníkmi sa v obmedzenom režime venovali  ich šitiu 



a distribúcii . 

 V rámci preventívnych aktivít realizovali  besiedku na tému  „Korona vírus“. Preventívne  počas všetkých činností pracovníčky pôsobili na všetky 
vekové kategórie užívateľov v súvislosti s predchádzaním nákazy korona vírusom, a to osobne, rozdávaním  informačných  letákov,  a pod. 

 Počas mesiaca zrealizovali nasledovné NSA: Starajme sa o svoje okolie- zber drobného odpadu v obci- s deťmi a mládežou, Spojme sa pre dobrú 
vec- šitie ochranných rúšok- mládež a dobrovoľníci a Okrúhly stôl- stretnutie s pedagógmi ZŠ Cerovo -(OGKC)- za účelom určenia postupu pri 
zabezpečení priebežného vzdelávania detí a mládeže z obce a osady Kamenica.  
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