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Mesačný harmonogram činností KC  
NP  BOKKÚ - kód: 312040Y403 

Názov KC  : KC Cerovo                                                                   Mesiac/rok:     September  2020 

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

01.09.2020 
Utorok 

 

Sviatok 

 

02.09.2020 
Streda 

 07.00-15.00 

Poskytovanie sociálneho poradenstva na základe aktuálnych  potrieb užívateľov SS 
a ostatných obyvateľov obce, a to osobne, telefonicky, emailom, pomoc klientom  pri 
komunikácii s rôznymi inštitúciami a odbornými lekármi, administratívne činnosti, 
spolupráca s inými  inštitúciami na základe vzniknutých potrieb obyvateľov, 
zabezpečenie materiálu a príprava podkladov k aktivitám a ďalšej  činnosti 

  OGKC, OPKC, PKC 
Nízkoprahový klub- deti, mládež, dospelí 
PREV-  Škola- dodržiavanie nariadených hygienických opatrení- deti, mládež, dospelí 

03.09.2020 
Štvrtok 

 07.30-15.30 

Poskytovanie sociálneho poradenstva na základe aktuálnych  potrieb užívateľov SS 
a ostatných obyvateľov obce, a to osobne, telefonicky, emailom, pomoc klientom  pri 
komunikácii s rôznymi inštitúciami a odbornými lekármi, administratívne činnosti, 
spolupráca s inými  inštitúciami na základe vzniknutých potrieb obyvateľov, 
zabezpečenie materiálu a príprava podkladov k aktivitám a ďalšej  činnosti 

 OGKC, OPKC, PKC 
NC- nízkoprahový klub- deti, mládež, dospelí 
ZČ- Šikovné ruky- šitie ochranných rúšok- mládež, dospelí 

04.09.2020 
Piatok 

07.30-15.30 

 Poskytovanie sociálneho poradenstva na základe aktuálnych  potrieb užívateľov SS 
a ostatných obyvateľov obce, a to osobne, telefonicky, emailom, pomoc klientom  pri 
komunikácii s rôznymi inštitúciami a odbornými lekármi, administratívne činnosti, 
spolupráca s inými  inštitúciami na základe vzniknutých potrieb obyvateľov,  OGKC, OPKC, PKC 
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zabezpečenie materiálu a príprava podkladov k aktivitám a ďalšej  činnosti 

ZČ- Hravé popoludnie- deti, mládež 

ZČ- Šikovné ruky- šitie ochranných rúšok - mládež, dospelí  

07.09.2020 
Pondelok 

 07.30-15.30 

 Poskytovanie sociálneho poradenstva na základe aktuálnych  potrieb užívateľov SS 
a ostatných obyvateľov obce, a to osobne, telefonicky, emailom, pomoc klientom  pri 
komunikácii s rôznymi inštitúciami a odbornými lekármi, administratívne činnosti, 
spolupráca s inými  inštitúciami na základe vzniknutých potrieb obyvateľov, 
zabezpečenie materiálu a príprava podkladov k aktivitám a ďalšej  činnosti, terénny 
program 

 OGKC, OPKC, PKC 

PSD- Klub školákov  - deti, mládež 
PREV- Energy drink- ich vplyv na naše zdravie- deti, mládež, dospelí 

08.09.2020 
Utorok 

07.30-15.30 

Poskytovanie sociálneho poradenstva na základe aktuálnych  potrieb užívateľov SS 
a ostatných obyvateľov obce, a to osobne, telefonicky, emailom, pomoc klientom  pri 
komunikácii s rôznymi inštitúciami a odbornými lekármi, administratívne činnosti, 
spolupráca s inými  inštitúciami na základe vzniknutých potrieb obyvateľov, 
zabezpečenie materiálu a príprava podkladov k aktivitám a ďalšej  činnosti 

 OGKC, OPKC, PKC 

PSD- Klub školákov- deti, mládež 

NSA- Finančná gramotnosť-  dospelí 

09.09.2020 
Streda 

07.00-15.00 

Poskytovanie sociálneho poradenstva na základe aktuálnych  potrieb užívateľov SS 
a ostatných obyvateľov obce, a to osobne, telefonicky, emailom, pomoc klientom  pri 
komunikácii s rôznymi inštitúciami a odbornými lekármi, administratívne činnosti, 
spolupráca s inými  inštitúciami na základe vzniknutých potrieb obyvateľov, 
zabezpečenie materiálu a príprava podkladov k aktivitám a ďalšej  činnosti 

  OGKC, OPKC, PKC 
PSD- Klub školákov- deti, mládež 
ZČ- Tvoríme spolu- deti, mládež, dospelí 

10.09.2020 
Štvrtok 

07.30-15.30 

Poskytovanie sociálneho poradenstva na základe aktuálnych  potrieb užívateľov SS 
a ostatných obyvateľov obce, a to osobne, telefonicky, emailom, pomoc klientom  pri 
komunikácii s rôznymi inštitúciami a odbornými lekármi, administratívne činnosti, 
spolupráca s inými  inštitúciami na základe vzniknutých potrieb obyvateľov, 
zabezpečenie materiálu a príprava podkladov k aktivitám a ďalšej  činnosti 

 OGKC, OPKC, PKC 
PSD- Klub školákov- deti, mládež 
NSA- Staráme sa o svoje okolie - deti, mládež,  dospelí  



11.09.2020 
Piatok 

07.30-15.30 

Poskytovanie sociálneho poradenstva na základe aktuálnych  potrieb užívateľov SS 
a ostatných obyvateľov obce, a to osobne, telefonicky, emailom, pomoc klientom  pri 
komunikácii s rôznymi inštitúciami a odbornými lekármi, administratívne činnosti, 
spolupráca s inými  inštitúciami na základe vzniknutých potrieb obyvateľov, 
zabezpečenie materiálu a príprava podkladov k aktivitám a ďalšej  činnosti 

  OGKC, OPKC, PKC 
PSD- Klub školákov - deti, mládež 
ZČ- Pohodové popoludnie- rôzne  hry, vedomostné kvízy - deti, mládež, dospelí 

14.09.2020 
Pondelok 

07.30-15.30 

Poskytovanie sociálneho poradenstva na základe aktuálnych  potrieb užívateľov SS 
a ostatných obyvateľov obce, a to osobne, telefonicky, emailom, pomoc klientom  pri 
komunikácii s rôznymi inštitúciami a odbornými lekármi, administratívne činnosti, 
spolupráca s inými  inštitúciami na základe vzniknutých potrieb obyvateľov, 
zabezpečenie materiálu a príprava podkladov k aktivitám a ďalšej  činnosti, terénny 
program 

OGKC, OPKC, PKC 
PSD Klub školákov- deti, mládež 
ZČ -Tvoríme spolu- deti, mládež, dospelí  

15.09.2020 
Utorok  Sviatok  

16.09.2020 
Streda 

07.00-15.00 

Poskytovanie sociálneho poradenstva na základe aktuálnych  potrieb užívateľov SS 
a ostatných obyvateľov obce, a to osobne, telefonicky, emailom, pomoc klientom  pri 
komunikácii s rôznymi inštitúciami a odbornými lekármi, administratívne činnosti, 
spolupráca s inými  inštitúciami na základe vzniknutých potrieb obyvateľov, 
zabezpečenie materiálu a príprava podkladov k aktivitám a ďalšej  činnosti 

OGKC, OPKC, PKC 
PSD Klub školákov-  deti, mládež 
PREV- Fajčenie verzus financie- deti, mládež, dospelí 

17.09.2020 
Štvrtok 

07.30-15.30 

Poskytovanie sociálneho poradenstva na základe aktuálnych  potrieb užívateľov SS 
a ostatných obyvateľov obce, a to osobne, telefonicky, emailom, pomoc klientom  pri 
komunikácii s rôznymi inštitúciami a odbornými lekármi, administratívne činnosti, 
spolupráca s inými  inštitúciami na základe vzniknutých potrieb obyvateľov, 
zabezpečenie materiálu a príprava podkladov k aktivitám a ďalšej  činnosti 

OGKC, OPKC, PKC 
PSD- Klub školákov -  deti, mládež 
ZČ- Krúžok varenia  - deti, mládež,  dospelí 

18.09.2020 
Piatok 

07.30-15.30 

Poskytovanie sociálneho poradenstva na základe aktuálnych  potrieb užívateľov SS 
a ostatných obyvateľov obce, a to osobne, telefonicky, emailom, pomoc klientom  pri 
komunikácii s rôznymi inštitúciami a odbornými lekármi, administratívne činnosti, OGKC, OPKC, PKC 



spolupráca s inými  inštitúciami na základe vzniknutých potrieb obyvateľov, 
zabezpečenie materiálu a príprava podkladov k aktivitám a ďalšej  činnosti 

PSD- Klub školákov-  deti, mládež  
ZČ- Šikovné ruky- deti, mládež, dospelí  

21.09.2020 
Pondelok 

07.30-15.30 

Poskytovanie sociálneho poradenstva na základe aktuálnych  potrieb užívateľov SS 
a ostatných obyvateľov obce, a to osobne, telefonicky, emailom, pomoc klientom  pri 
komunikácii s rôznymi inštitúciami a odbornými lekármi, administratívne činnosti, 
spolupráca s inými  inštitúciami na základe vzniknutých potrieb obyvateľov, 
zabezpečenie materiálu a príprava podkladov k aktivitám a ďalšej  činnosti, terénny 
program 

OGKC, OPKC, PKC 
PSD- Klub školákov-  deti, mládež 
PREV- Učíme sa separovať odpad- deti,  mládež, dospelí 

22.09.2020 
Utorok 

07.30-15.30 

Poskytovanie sociálneho poradenstva na základe aktuálnych  potrieb užívateľov SS 
a ostatných obyvateľov obce, a to osobne, telefonicky, emailom, pomoc klientom  pri 
komunikácii s rôznymi inštitúciami a odbornými lekármi, administratívne činnosti, 
spolupráca s inými  inštitúciami na základe vzniknutých potrieb obyvateľov, 
zabezpečenie materiálu a príprava podkladov k aktivitám a ďalšej  činnosti 

OGKC, OPKC, PKC 

PSD- Klub školákov- deti, mládež 
ZČ- Tvoríme spolu- deti, mládež, dospelí 

23.09.2020 
Streda 

07.00-15.00 

Poskytovanie sociálneho poradenstva na základe aktuálnych  potrieb užívateľov SS 
a ostatných obyvateľov obce, a to osobne, telefonicky, emailom, pomoc klientom  pri 
komunikácii s rôznymi inštitúciami a odbornými lekármi, administratívne činnosti, 
spolupráca s inými  inštitúciami na základe vzniknutých potrieb obyvateľov, 
zabezpečenie materiálu a príprava podkladov k aktivitám a ďalšej  činnosti 

OGKC, OPKC, PKC 
PSD- Klub školákov - deti, mládež 
PREV- Dbáme na svoje zdravie-  zdravá výživa- deti, mládež, dospelí 

24.09.2020 
Štvrtok 

07.30-15.30 

Poskytovanie sociálneho poradenstva na základe aktuálnych  potrieb užívateľov SS 
a ostatných obyvateľov obce, a to osobne, telefonicky, emailom, pomoc klientom  pri 
komunikácii s rôznymi inštitúciami a odbornými lekármi, administratívne činnosti, 
spolupráca s inými  inštitúciami na základe vzniknutých potrieb obyvateľov, 
zabezpečenie materiálu a príprava podkladov k aktivitám a ďalšej  činnosti 

OGKC, OPKC, PKC 
PSD- Klub školákov- deti, mládež 
ZČ- Vedenie domácnosti-  deti, mládež, dospelí 



25.09.2020 
Piatok 

 

Poskytovanie sociálneho poradenstva na základe aktuálnych  potrieb užívateľov SS 
a ostatných obyvateľov obce, a to osobne, telefonicky, emailom, pomoc klientom  pri 
komunikácii s rôznymi inštitúciami a odbornými lekármi, administratívne činnosti, 
spolupráca s inými  inštitúciami na základe vzniknutých potrieb obyvateľov, 
zabezpečenie materiálu a príprava podkladov k aktivitám a ďalšej  činnosti 

OGKC, OPKC, PKC 
 

 
NSA- Pohybom k zdraviu- popoludňajšia aktivita- rôzne zábavno pohybové hry 

- deti, mládež, dospelí (exteriér, detský park) 

28.09.2020 
Pondelok 07.30-15.30 Sanitárny deň OGKC, OPKC, PKC 

29.09.2020 
Utorok 07.30-15.30 

Poskytovanie sociálneho poradenstva na základe aktuálnych  potrieb užívateľov SS 
a ostatných obyvateľov obce, a to osobne, telefonicky, emailom, pomoc klientom  pri 
komunikácii s rôznymi inštitúciami a odbornými lekármi, administratívne činnosti, 
spolupráca s inými  inštitúciami na základe vzniknutých potrieb obyvateľov, 
zabezpečenie materiálu a príprava podkladov k aktivitám a ďalšej  činnosti 

PSD- Klub školákov- deti, mládež 
ZČ- Dievčenský- chlapčenský klub- deti, mládež, dospelí OGKC, OPKC, PKC 

30.09.2020 
Streda 07.00-15.00 

Poskytovanie sociálneho poradenstva na základe aktuálnych  potrieb užívateľov SS 
a ostatných obyvateľov obce, a to osobne, telefonicky, emailom, pomoc klientom  pri 
komunikácii s rôznymi inštitúciami a odbornými lekármi, administratívne činnosti, 
spolupráca s inými  inštitúciami na základe vzniknutých potrieb obyvateľov, 
zabezpečenie materiálu a príprava podkladov k aktivitám a ďalšej  činnosti 

NSA- PREV- Besiedka na tému Dôležitosť absolvovania očkovania u detí - 
v spolupráci s AOZ a RK AOZ- dospelí- matky 
PSD Klub školákov- deti, mládež OGKC, OPKC, PKC 

 

V rámci činnosti  a aktivít KC  sa v mesiaci  September  2020     zameriame na:   
 u detí  a mládeže  na aktívne a zmysluplné trávenie voľného času v rámci rôznych aktivít, na rozvíjanie zručností,  osvojovanie si základných 

životných hodnôt  a postojov v rámci preventívnych aktivít a besiedok , 

 na prípravu na školské vyučovanie v rámci Klubu školákov,   

 v prípade potreby žiakov ZŠ na šitie ochranných rúšok v rámci ZČ,  

 na rozvoj finančnej gramotnosti  žien v rámci  plánovanej aktivity (aktivita preložená z minulého mesiaca pre objektívne dôvody),  

 pomoc jednotlivcom pri riešení nepriaznivých situácií- komunikácii s relevantnými inštitúciami, 

 



 na spoluprácu s relevantnými inštitúciami, asistentkou OZ v obci, na základe potrieb obyvateľov,  

 na realizáciu preventívnych aktivít (pri niektorých spolupráca  s asistentkou OZ a jej RK) 

 na monitorovanie situácie v obci  v súvislosti so šírením ochorenia covid 19  a na znižovanie rizík prenosu covid 19, 

 na mapovanie aktuálnych potrieb obyvateľov obce, 

 na osvetu- informovanie obyvateľov obce o aktuálnych opatreniach a nariadeniach v súvislosti s covid 19 
 

 
 

Zhodnotenie činnosti KC  za mesiac  August    2020: 
 

 V priebehu mesiaca August    sa pracovníci KC zameriavali v rámci poskytovania sociálneho poradenstva na pomoc pri komunikácii s odbornými 
lekármi , s pracovníkmi ÚP Krupina-   spisovanie a podávanie žiadostí o ŠSD,   na pomoc pri riešení exekúcií  a pohľadávok užívateľov , na pomoc 
pri písomnej komunikácii s rôznymi inštitúciami, na pomoc pri spisovaní žiadostí  a životopisov a pri vybavovaní náležitostí spojených 
s nástupom na stredné  školy. 

 V rámci práce s deťmi a mládežou sa počas mesiaca pracovníčky venovali  realizácii rôznych aktivít- krúžku varenia, tvorivej činnosti, aktivite 
Škola hrou, voľnočasových  aktivít- rôzne hry na rozvoj kognitívnych funkcií, spoločenské a vedomostné hry, hranie  ping- pongu, starostlivosti 
o čisté prostredie- zberu drobného odpadu na verejných priestranstvách v obci.  

 V rámci preventívnych aktivít realizovali  aktivitu „Pozor pred podvodmi (zameranú na dospelých užívateľov), Naše zdravie (v spolupráci s AOZ 
a RK AOZ), Učíme sa separovať odpad“. Preventívne  počas aktivít  pracovníčky pôsobili na všetky vekové kategórie užívateľov v súvislosti 
s predchádzaním nákazy korona vírusom a to osobne v rozhovoroch.  

 U detí  a mládeže sa na ich podnety v rámci vzájomnej komunikácie zameriavali na otázky týkajúce sa vzájomných vzťahov, pomoci a tolerancii, 
zdravého životného štýlu, prípravy na nástup do školy. 

 Počas mesiaca zrealizovali nasledovné NSA:  „Zabáva sa celá rodina“ 
 
 
Vypracoval:     Mgr. Jana Prétiová, OGKC Cerovo 
 
Dátum: 28.08.2020 
Na zostavení sa podieľal celý pracovný tím KC Cerovo 
                                                                                                                                                                              Podpis: 

 


