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                                             Príloha č. 5f. 

Mesačný    harmonogram činností KC/NDC/NSSDR 
NP  BOKKÚ - kód: 312041Y403 

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

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

Existujúce potreby cieľových skupín:  
-pomoc pri 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 či vlastnú sebarealizáciu,  

 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 príprave na školské vyučovanie- možnosť 
využívania PC techniky v KC pri tvorbe projektov, príp. online výučbe 

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

 aktivizácia, zvyšovanie kompetencií  a zručností  jednotlivcov a skupín,  
 zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže- realizácia ZČ a PREV 

aktivít  

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

 stretnutia s obyvateľmi MRK- informačné stretnutia ohľadom 
realizácie  celoplošného testovania v našej obci- mesiac  Máj 2021 

 stretnutie s obyvateľmi osady Kamenica ohľadom vzniku Komunitnej 
rady- NSA 

 
 

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

03.05.2021 
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,  

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

OGKC, OPKC, PKC 

04.05.2021 
Utorok 

07.30-15.30  

Sanitárny deň 

OGKC, OPKC, PKC 



05.05.2021 
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,  

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

OGKC, OPKC, PKC 

06.05.2021 
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,  
Terénny program 

PSD- Klub školákov - deti, mládež 
ZČ- Záujmová činnosť- zber drobného odpadu v obci- deti, 

mládež, dospelí 

OGKC, OPKC, PKC 

07.05.2021 
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,  

PSD- Klub školákov - deti, mládež 
ZČ- Záujmová činnosť- darček pre mamu-  deti, mládež, dospelí 

OGKC, OPKC, PKC 

    

10.05.2021 
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 

OGKC, OPKC, PKC 



obyvateľov,  

PDS- Klub školákov - deti, mládež 
PREV-  Hygiena verzus infekčné ochorenia- deti, mládež, dospelí 

11.05.2021 
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,  

PSD- Klub školákov - deti, mládež 
ZČ  - Záujmová činnosť- tvorivá dielňa- deti, mládež, dospelí 

OGKC, OPKC, PKC 

12.05.2021 
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,  
Pracovné poradenstvo- aktuálne voľné pracovné miesta 
v okrese Krupina- terénny program 

PSD- Pomoc pri vzdelávaní- deti, mládež 
PREV- Môj životný štýl- návyky a zlozvyky- deti, mládež 

OGKC, OPKC, PKC 

13.05.2021 
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,  

PSD- Klub školákov - deti, mládež 
NSA- stretnutie s obyvateľmi osady- informovanie o aktuálnych 
opatreniach/realizácii plošného testovania v našej obci 

OGKC, OPKC, PKC 

14.05.2021 
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,  

PSD- Klub školákov - deti, mládež 
ZČ- Záujmová činnosť- dámsky/pánsky klub- deti, mládež, 
dospelí 

    

17.05.2021 
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,  

PSD- Klub školákov-  deti, mládež 
PREV- Ako podať prvú pomoc?? - deti, mládež, dospelí 
NC- Nízkoprahový klub- deti, mládež, dospelí 

OGKC, OPKC, PKC 

18.05.2021 
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, 
 Terénny program 

PSD- Klub školákov - deti, mládež 
ZČ- Počítačový krúžok- deti, mládež, dospelí 

OGKC, OPKC, PKC 

19.05.2021 
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,  

PSD- Klub školákov- deti, mládež 
ZČ- Záujmová činnosť- šikovné ruky- deti, mládež 

OGKC, OPKC, PKC 



20.05.2021 
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,  
Pracovné poradenstvo- aktuálne voľné pracovné miesta 
v okrese Krupina- terénny program 
NSA- stretnutie s obyvateľmi osady-  Komunitná rada  

OGKC, OPKC, PKC 

21.05.2021 
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,  

PSD- Klub školákov - deti, mládež 
ZČ- Staráme sa o svoje okolie- zber drobného odpadu- 
futbalové ihrisko v obci- deti, mládež, dospelí 

OGKC, OPKC, PKC 

    

24.05.2021 
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,  

PSD- Klub školákov - deti, mládež 
PREV- Preventívne prehliadky- čo to je, načo nám slúžia? -deti, 
mládež, dospelí 

OGKC, OPKC, PKC 

25.05.2021 
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 

OGKC, OPKC, PKC 



obyvateľov,  

PSD- Klub školákov - deti, mládež 
ZČ- Záujmová činnosť- výsadba kvetín - deti, mládež, dospelí 

26.05.2021 
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,  

PSD- Klub školákov- deti, mládež 
ZČ- Záujmová činnosť- pohybom k zdraviu-  deti, mládež, 
dospelí 

OGKC, OPKC, PKC 

27.05.2021 
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, 
Pracovné poradenstvo- aktuálne voľné pracovné miesta 
v okrese Krupina- nácvik písania životopisu- dospelí 

NSA- stretnutie s obyvateľmi osady- informovanie o aktuálnych 
opatreniach/realizácii plošného testovania v našej 
obci/Komunitná rada 

OGKC, OPKC, PKC 

28.05.2021 
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, 

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

OGKC, OPKC, PKC 



31.05.2021 
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, 

PSD- Klub školákov- deti, mládež 
ZČ- záujmová činnosť- tvorivá dielňa-   deti, mládež, dospelí 

OGKC, OPKC, PKC 

Vypracoval:     Mgr. Jana Prétiová 
 Pozícia:           OGKC   Cerovo                                                                                                                                               
Dátum:            30.04.2021                                                                                                                                                         Podpis: 
 

Zhodnotenie činnosti KC za mesiac Apríl  2021: 

 V mesiaci  Apríl     sa pracovníci KC zameriavali v rámci poskytovaného  sociálneho poradenstva na pomoc  užívateľom SS pri  riešení ich nepriaznivej 
soc. situácie  (evidencia na ÚP, spisovanie a podávanie rôznych žiadostí o ŠSD, vyhľadávanie pracovných ponúk, konzultácie s odbornými lekármi 
a objednávanie na odborné vyšetrenia, riešenie nedoplatkov za dodávku vody, online registrácia na testovanie covid v našej obci )a pri komunikácii 
(písomnej/telefonickej)  s rôznymi inštitúciami ( ÚPSV a R Krupina, odd. ŠSD a odd. evidencie UoZ,  odborní lekári, Reedukačné centrum Spišský 
Hrhov, Sociálna poisťovňa- riešenie nároku na ID,   SSVPS Zvolen- vedúca odd., OS, a iné),  

 V rámci terénneho programu a sociálneho poradenstva sa pracovníčky zameriavali na informovanie obyvateľov  o aktuálnych  nariadeniach 
a usmerneniach v súvislosti s covid 19, na informovanie obyvateľov obce a MRK o celoplošnom testovaní v našej obci, na informovanie rodín, ktoré 
boli v povinnej karanténe o potrebných opatreniach a postupoch .   Preventívne   počas aktivít  a stretnutí  pracovníčky pôsobili na všetky vekové 
kategórie obyvateľov /užívateľov v súvislosti s predchádzaním  covid 19 (pretrvávajúci zákaz vychádzania, nosenie respirátorov, a iné opatrenia) 

 V rámci prevencie  ochorenia covid bol pracovný tím nápomocný pri distribúcii vitamínových balíčkov, ktoré zabezpečilo  vedenie obce, priamo do 
každej domácnosti. 

 V rámci práce s deťmi a mládežou sa počas mesiaca  Apríl pracovníčky venovali    pomoci pri ich  vzdelávaní/online vzdelávaní a nízkoprahovým 
aktivitám. Záujmová činnosť v priebehu mesiaca nebola realizovaná. Deti  a mládež navštevovali KC  za účelom pomoci pri vzdelávaní / online 
pripojení prostredníctvom aplikácie Zoom (zabezpečenie potrebného technického vybavenia) 

 U detí, mládeže a aj dospelých  sa na ich podnety v rámci vzájomnej komunikácie zameriavali na otázky týkajúce sa priebehu  výučby, na online  
vzdelávanie,   dodržiavanie nariadených opatrení, a iné na základe ich potrieb. 

 V priebehu mesiaca boli realizované nasledovné nepravidelné skupinové aktivity: Aktuálne informácie k testovaniu, Opatrenia počas karantény, 
Stretnutie s pedagógmi SOŠ  Želovce, Podporme svoje zdravie, Stretnutie s obyvateľmi osady- konzultácia založenia Komunitnej rady (viď 
záznamy  z NSA) 



Vyhodnotenie napĺňania cieľov stanovených na mesiac Apríl  2021: 

 

V oblasti skupinovej práce: 

 pomoc deťom a mládeži  pri príprave na školské vyučovanie/dištančné vzdelávanie- možnosť využívania PC techniky v KC pri spracovaní zadaných 
úloh/ projektov,   online vzdelávanie ,  

 
Plnenie: V priebehu mesiaca Apríl  sa pracovníci KC venovali pomoci deťom a mládeži pri dištančnom vzdelávaní- spracovávaní zadaných úloh a projektov  
od pedagógov a pri online pripojení /online vzdelávanií (online výučba prostredníctvom aplikácie Zoom- deti a mládež, ktoré sa nemohli zúčastniť prezenčnej 
výučby) 

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

Plnenie: V rámci poskytovaného sociálneho poradenstva boli OGKC a OPKC nápomocné pri riešení rôznych záležitostí /komunikácii  a spolupráci s rôznymi 
inštitúciami, podieľajúcimi sa na riešení  nepriaznivých situácií  užívateľov SS (ÚPSV a R Krupina, odd. ŠSD a odd. evidencie UoZ,  odborní lekári, SSVPS 
Zvolen- vedúca odd., Okresné súdy, Sociálna poisťovňa Zvolen, a iné) Poradenstvo bolo zamerané prevažne   na: evidenciu užívateľov na ÚP, spisovanie 
a podávanie rôznych žiadostí o ŠSD, vyhľadávanie pracovných ponúk, konzultácie s odbornými lekármi a objednávanie na odborné vyšetrenia, , riešenie 
nedoplatkov za dodávku vody, pomoc pri riešení pohľadávok a exekúcií užívateľov, a iné. 
 

 zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže- realizácia ZČ a PREV aktivít za dodržania nariadených  preventívnych opatrení 

Plnenie:  Nakoľko naďalej pretrváva nepriaznivá situácia  v súvislosti s covid 19 v priebehu mesiaca nebola realizovaná  záujmová činnosť. Deti a mládež 

navštevovali KC za účelom online vzdelávania a nízkoprahového klubu v dodržanom max. počte účastníkov. S ohľadom na túto skutočnosť neboli v priebehu 

mesiaca realizované naplánované skupinové preventívne aktivity.  

V oblasti komunitnej práce:  

 informovanie obyvateľov obce, najmä obyvateľov osady  o aktuálnych opatreniach a nariadeniach v súvislosti s covid 19, 
 
Plnenie: Informovanie obyvateľov obce a tiež obyvateľov osady Kamenica a Pávňa o aktuálnych opatreniach v súvislosti s covid a realizácii celoplošného 
testovania v rámci individuálnych stretnutí /v rámci sociálneho poradenstva/v rámci stretnutí v teréne a tiež v rámci realizovaných NSA. 
 



 stretnutie a komunikácia  s pedagógmi ZŠ Cerovo  a rodičmi detí z osady (informovanie rodičov o opatreniach súvisiacich  s výučbou na ZŠ 
Cerovo/SOŠ 

 
Plnenie: V priebehu mesiaca Apríl  sa  stretnutie pracovníkov KC  s pedagógmi ZŠ Cerovo nerealizovalo. OGKC komunikovala o potrebných náležitostiach 
telefonicky s riaditeľkou ZŠ Cerovo. Potrebné informácie ohľadom výučby a potrebných informáciách ohľadom nástupu detí do školy pracovníčky KC 
odovzdávali v rámci individuálnych a skupinových stretnutí s rodičmi detí.  
S pedagógmi SOŠ Želovce bolo realizované stretnutie- NSA- na ktorom sa okrem pedagógov SOŠ Želovce  a pracovníkov KC zúčastnila aj naša klientka, ktorá 
externe študuje na SOŠ.  
 
 
 
 stretnutia s obyvateľmi MRK- prípravné- informačné stretnutia v prípade realizácie  celoplošného testovania v našej obci- mesiac Apríl  2021 

 
Plnenie: V priebehu mesiaca Apríl  realizované pravidelné NSA (NSA 011,012,014), pred realizáciou každého  celoplošného testovania v našej obci, v rámci 
ktorých  pracovníčky KC informovali obyvateľov osady  o realizácii celoplošného testovania (v obci, aj priamo v osade Kamenica počas karantény dvoch 
rodín), boli im nápomocní pri online registrácii na testovanie, informovali  užívateľov o aktuálnych opatreniach v súvislosti s absolvovaním/ neabsolvovaním 
testovania, o aktuálnych opatreniach spojených so zákazom vychádzania. Taktiež s obyvateľmi osady komunikovali o obmedzení pohybu a tiež návštev 
medzi obyvateľmi osád v susediacich obciach- zamedzenie prenosu covid 19.  
 

 

 


