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                                             Príloha č. 5f. 

Mesačnýharmonogram činností KC/NDC/NSSDR 

NP  BOKKÚ - kód: 312041Y403 

Názov KC/NDC/NSSDR  : KC CEROVO          Mesiac/rok:  JANUÁR 2021 

VÝCHODISKOVÁ SITUÁCIA  
(existujúce potreby cieľových skupín 
/identifikované riziká a prekážky pri 
ich napĺňaní) 

Existujúce potreby cieľových skupín:  
-pomoc pri dištančnom vzdelávaní detí a mládeže  a komunikácii s pedagógmi ZŠ a SOŠ, 
-pomoc pri vybavovaní rôznych záležitostí, najmä pri  elektronickej  komunikácii s inštitúciami, 
-pomoc pri komunikácii s rôznymi inštitúciami a odbornými lekármi (ÚPSV a R Krupina, Okresné súdy, Sociálna 
poisťovňa, Detské domovy, Stredné odborné školy, ..) 
-potreba poskytovania pracovného poradenstva- spisovanie Žiadostí a Životopisov, vyhľadávanie pracovných ponúk, 
rekvalifikačných kurzov, príprava na pracovný pohovor,  
-realizácia preventívnych aktivít rôzneho zamerania (vzájomné vzťahy, zdravie, sexuálna výchova, trávenie voľného 
času, starostlivosť o prostredie našej obce, a iné,) 
-realizácia rôznych krúžkov- (počítačový, krúžok  AJ, športový, šikovné ruky), 
-aktívne a zmysluplné trávenie voľného času detí ,mládeže a dospelých,  
-pomoc pri riešení nedoplatkov za dodávku vody a elektriny, znovu pripojenia, 
-potreba poskytovania poradenstva v oblasti zadĺženosti a exekučných konaní,  

Identifikované riziká a prekážky pri ich napĺňaní: 
-pasivita niektorých členov komunity, nezáujem o zlepšenie svojej sociálnej situácie (pasívni prijímatelia SS) 
-limitované  finančné zdroje na prácu s cieľovými skupinami,  
-pretrvávajúca nepriaznivá situácia  v súvislosti so šírením sa ochorenia Covid 19 a stým súvisiacich nariadení 
a opatrení 
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DLHODOBÉ CIELE KC/NDC/NSSDR 

 poskytovanie  komplexných služieb jednotlivcovi, rodine, komunite, ktorí nie sú schopní svojpomocne riešiť 
vzniknutý  sociálny problém, sociálnu mobilitu, získavanie zručností čivlastnúsebarealizáciu,  

 aktivizácia, zvyšovanie kompetencií  a zručností  jednotlivcov a skupín,  
 prevencia sociálno-patologických javov (predchádzanie  vzniku akútnych krízových situácií v rodine, v 

komunite);  
 podpora spolupráce a efektívnej koordinácie tých subjektov, ktoré zasahujú do riešenia situácie sociálne 

znevýhodnených  osôb (obec, vzdelávacie inštitúcie, poskytovatelia sociálnych služieb a služieb 
zamestnanosti, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti);  

 podpora záujmovej činnosti a zmysluplného trávenia voľného času;  
 podpora vzdelávania detí a mládeže, podpora ukončenia základného vzdelania a pokračovania v ďalšom 

štúdiu;  
 realizácia rôznych preventívnych aktivít  pre všetky vekové kategórie obyvateľov v spolupráci s asistentkou 

OZ a ostatnými spolupracujúcimi subjektmi; iniciovanie a realizácia voľno časových aktivít detí a  mládeže v 
oblasti zdravého životného štýlu,  

 pomoc pri zlepšovaní prístupu obyvateľov k zdravotnej starostlivosti a posilnenie ich  zodpovednosti za svoje 
zdravie, 

 podpora a pomoc pri zlepšovaní prístupu obyvateľov k prostriedkom umožňujúcim zvyšovanie vzdelania, 
skvalitňovania bývania a získania práce, zvyšovanie finančnej gramotnosti, 

  podpora a pomoc pri zlepšovaní prístupu cieľových skupín k ďalším sociálnym a iným podporným službám 
(napr. právnej pomoci, psychologickej pomoci a pod.);  

 pomoc pri uplatňovaní sa na trhu práce, sprostredkovanie služieb zamestnanosti vrátane poradenstva v 
oblasti zamestnanosti,  

 podpora efektívneho riešenia konfliktov, sporov a napätí v komunite ako aj v jednotlivých skupinách v rámci 
komunity,  

 podpora osobnostného, etického a duchovného rozvoja jednotlivcov a skupín, budovanie vnútornej 
motivácie.  

 
 
 

 
 
 



KRÁTKODOBÉ CIELE KC/NDC/ NSSDR 
(konkrétne krátkodobé ciele na obdobie príslušného mesiaca- min. 1 cieľ pre každú nižšie definovanú oblasť) 

V oblasti skupinovej práce V oblasti komunitnej práce (irelevantné pre soc. službu NDC a NSSDR) 

 pomoc deťom a mládeži  pri dištančnom vzdelávaní- pripojenie sa 
k internetu, vytláčanie študijných materiálov, pomoc pri spracovaní 
zadaných úloh 

 informovanie obyvateľov obce, najmä obyvateľov osady  
o aktuálnych opatreniach a nariadeniach v súvislosti s covid 19, 

 stretnutie a komunikácia  s pedagógmi ZŠ Cerovo  a rodičmi detí 
z osady (informovanie rodičov o opatreniach súvisiacich  
s plánovaným  začatím prezenčnej formy výučby- ZŠ Cerovo,  od 
10.1.2021) 

 
 

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

01.01.2021 
Piatok 

 Sviatok  

04.01.2021 
Pondelok 

07.30-15.30 Poskytovanie sociálneho poradenstvana 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,  

Pomoc pri vzdelávaní - deti, mládež 
NC- Nízkoprahový klub- deti, mládež, dospelí 

OGKC, OPKC, PKC 

05.01.2021 
Utorok 

07.30-15.30 Poskytovanie sociálneho poradenstvana 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 

OGKC, OPKC, PKC 



obyvateľov,  

Pomoc pri vzdelávaní - deti, mládež 
NC- Nízkoprahový klub- deti, mládež, dospelí 
Terénny program- Pracovné stretnutie s pedagógmi ZŠ Cerovo 

06.01.2021 
Streda 

 Sviatok  

07.01.2021 
Štvrtok 

07.30-15.30 Poskytovanie sociálneho poradenstvana 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,  

Pomoc pri vzdelávaní - deti, mládež 
PREV- Aktuálne opatrenia spojené so začiatkom  prezenčnej 
formy výučby- deti, mládež, dospelí 
Pracovné stretnutie so sociálnym pedagógom SOŠ Želovce 

OGKC, OPKC, PKC 

08.01.2021 
Piatok 

07.30-15.30 Poskytovanie sociálneho poradenstvana 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,  
Pracovné poradenstvo 

Pomoc pri vzdelávaní - deti, mládež 
NSA- Nástup detí do školy- stretnutie s rodičmi detí v osade 
Kamenica (informovanie o opatreniach- terénny program) 

OGKC, OPKC, PKC 

    

11.01.2021 
Pondelok 

07.30-15.30 Poskytovanie sociálneho poradenstvana 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 

OGKC, OPKC, PKC 



obyvateľov,  

Pomoc pri vzdelávaní - deti, mládež 
ZČ- šijeme na šijacom stroji- šitie ochranných tvárových rúšok- 
deti, mládež, dospelí 

12.01.2021 
Utorok 

07.30-15.30 Poskytovanie sociálneho poradenstvana 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,  

PSD- Klub školákov - deti, mládež 
PREV- Opäť v škole -deti, mládež 
NC- Nízkoprahový klub- deti, mládež, dospelí 

OGKC, OPKC, PKC 

13.01.2021 
Streda 

07.00-15.00 Poskytovanie sociálneho poradenstvana 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,  
Pracovné poradenstvo 

PSD- Klub školákov - deti, mládež 
ZČ- Práca s počítačom-  deti, mládež, dospelí 
Terénny program 

OGKC, OPKC, PKC 

14.01.2021 
Štvrtok 

07.30-15.30 Poskytovanie sociálneho poradenstvana 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,  

PSD- Klub školákov - deti, mládež 
PREV- Pánsky klub- Dámsky klub- deti, mládež, dospelí 

OGKC, OPKC, PKC 



15.01.2021 
Piatok 

07.30-15.30 Poskytovanie sociálneho poradenstvana 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,  

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

OGKC, OPKC, PKC 

    

18.01.2021 
Pondelok 

07.30-15.30 Poskytovanie sociálneho poradenstvana 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,  

PSD- Klub školákov - deti, mládež 
PREV- Užívanie omamných látok a ich vplyv na náš život- deti, 
mládež, dospelí 

OGKC, OPKC, PKC 

19.01.2021 
Utorok 

07.30-15.30 Poskytovanie sociálneho poradenstvana 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,  

PSD- Klub školákov - deti, mládež 
ZČ- Práca s počítačom- deti, mládež, dospelí 
Terénny program 

OGKC, OPKC, PKC 

20.01.2021 
Streda 

07.00-15.00 Poskytovanie sociálneho poradenstvana 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 

OGKC, OPKC, PKC 



obyvateľov,  

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

21.01.2021 
Štvrtok 

07.30-15.30 Poskytovanie sociálneho poradenstvana 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,  

PSD- Klub školákov - deti, mládež 
NC- Nízkoprahový klub- deti, mládež, dospelí 

OGKC, OPKC, PKC 

22.01.2021 
Piatok 

07.30-15.30 Poskytovanie sociálneho poradenstvana 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,  

PSD- Klub školákov - deti, mládež 
ZČ- Práca s počítačom- pracovné poradenstvo- mládež, dospelí 

OGKC, OPKC, PKC 

    

25.01.2021 
Pondelok 

07.30-15.30 Poskytovanie sociálneho poradenstvana 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,  

PSD- Klub školákov - deti, mládež 
PREV- Triedenie odpadu (čo z odpadom v našej obci ?)- deti, 
mládež, dospelí 

OGKC, OPKC, PKC 

26.01.2021 
Utorok 

07.30-15.30 Poskytovanie sociálneho poradenstvana 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,  

PSD- Klub školákov - deti, mládež 
NC- Nízkoprahový klub- deti, mládež, dospelí 

27.01.2021 
Streda 

07.00-15.00 Poskytovanie sociálneho poradenstvana 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,  

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

OGKC, OPKC, PKC 

28.01.2021 
Štvrtok 

07.30-15.30 Poskytovanie sociálneho poradenstvana 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,  

PSD- Klub školákov - deti, mládež 
ZČ- Práca s počítačom- deti, mládež, dospelí 

OGKC, OPKC, PKC 

29.01.2021 
Piatok 

07.30-15.30 Poskytovanie sociálneho poradenstvana 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, 
Pracovné poradenstvo 

PSD- Klub školákov - deti, mládež 
NC- Nízkoprahový klub- mládež, dospelí 
Terénny program 

OGKC, OPKC, PKC 

    



 
 
 
Vypracoval:     Mgr. Jana Prétiová 
 
Dátum:29.12.2020 
Meno:    
Pozícia:    OGKC                                                                                                                                              Podpis: 
 


