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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:  AUGUST   2021 

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

Existujúce potreby cieľových skupín:  
-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) 

 zmysluplné trávenie voľného času detí ,mládeže a dospelých - 
realizácia ZČ a PREV aktivít,  

 pomoc jednotlivcom/skupinám  pri riešení vzniknutých nepriaznivých 
situácií (aktivizácia, zvyšovanie kompetencií a zručností) 

 realizácia NSA Finančná gramotnosť, 
 pomoc rodinám v núdzi v rámci NSA, v spolupráci s CKP Femina Levice 
 

 realizácia KA- stretnutie s členmi pracovnej skupiny- rada KC 

 NSA- Plánovacie stretnutie k realizácii projektu ZÁHRADA PRE 
NÁS 

 mapovanie potrieb cieľových skupín  
 
 

 

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

02.08.2021 
Pondelok 

07.30-15.30 Poskytovanie sociálneho poradenstva na základe aktuálnych  potrieb užívateľov SS a ostatných 
obyvateľov obce, pomoc   pri komunikácii s rôznymi inštitúciami a odbornými lekármi, 
administratívne činnosti, spolupráca s inými inštitúciami na základe vzniknutých potrieb 
obyvateľov, terénny program 

ZČ- Hravé dopoludnie- deti, mládež 
ZČ- Šikovné ruky- deti, mládež, dospelí 

OGKC, OPKC, PKC 

03.08.2021 
Utorok 

07.30-15.30 Poskytovanie sociálneho poradenstva na základe aktuálnych  potrieb užívateľov SS a ostatných 
obyvateľov obce pomoc  pri komunikácii s rôznymi inštitúciami a odbornými lekármi, 
administratívne činnosti, spolupráca s inými inštitúciami na základe vzniknutých potrieb 
obyvateľov, terénny program 

ZČ- Chystáme sa do škôlky-  deti do 6.r. 

ZČ- Počítačový krúžok, hranie ping- pongu- deti, mládež, dospelí 

OGKC, OPKC, PKC 

04.08.2021 
Streda 

07.00-15.00 Poskytovanie sociálneho poradenstva na základe aktuálnych  potrieb užívateľov SS a ostatných 
obyvateľov obce, pomoc  pri komunikácii s rôznymi inštitúciami a odbornými lekármi, 
administratívne činnosti, spolupráca s inými inštitúciami na základe vzniknutých potrieb 
obyvateľov, terénny program 

ZČ- Tvorivé dielne- deti, mládež, dospelí 

OGKC, OPKC, PKC 



05.08.2021 
Štvrtok 

07.30-15.30 Poskytovanie sociálneho poradenstva na základe aktuálnych  potrieb užívateľov SS a ostatných 
obyvateľov obce, pomoc   pri komunikácii s rôznymi inštitúciami a odbornými lekármi, 
administratívne činnosti, spolupráca s inými inštitúciami na základe vzniknutých potrieb 
obyvateľov, terénny program 

 NSA- Športový deň spojený s opekačkou     -  deti, mládež, dospelí 

OGKC, OPKC, PKC 

06.08.2021 
Piatok 

07.30-15.30 Poskytovanie sociálneho poradenstva na základe aktuálnych  potrieb užívateľov SS a ostatných 
obyvateľov obce, pomoc   pri komunikácii s rôznymi inštitúciami a odbornými lekármi, 
administratívne činnosti, spolupráca s inými inštitúciami na základe vzniknutých potrieb 
obyvateľov, terénny program 

Mapovanie potrieb obyvateľov obce 
ZČ- Škola hrou- deti, mládež 
ZČ- Staráme sa o svoje okolie- zber drobného odpadu v obci- deti, mládež 

OGKC, OPKC, PKC 

    

09.08.2021 
Pondelok 

07.30-15.30 Poskytovanie sociálneho poradenstva na základe aktuálnych  potrieb užívateľov SS a ostatných 
obyvateľov obce, pomoc   pri komunikácii s rôznymi inštitúciami a odbornými lekármi, 
administratívne činnosti, spolupráca s inými inštitúciami na základe vzniknutých potrieb 
obyvateľov, terénny program, mapovanie potrieb CS 

ZČ- Skrášlime si okolie nášho  KC- natieranie plotu na komunitnej záhrade-   deti, mládež 
PREV- (Ne) Bezpečné sociálne siete-  deti, mládež, dospelí 

OGKC, OPKC, PKC 

10.08.2021 
Utorok 

07.30-15.30 Poskytovanie sociálneho poradenstva na základe aktuálnych  potrieb užívateľov SS a ostatných 
obyvateľov obce, pomoc  pri komunikácii s rôznymi inštitúciami a odbornými lekármi, 
administratívne činnosti, spolupráca s inými inštitúciami na základe vzniknutých potrieb 
obyvateľov, terénny program 

ZČ- Chystám sa do škôlky - deti do 6 r.  
ZČ- Turnaj v ping- pongu- deti, mládež 

OGKC, OPKC, PKC 

11.08.2021 
Streda 

07.00-15.00 Poskytovanie sociálneho poradenstva na základe aktuálnych  potrieb užívateľov SS a ostatných 
obyvateľov obce, pomoc   pri komunikácii s rôznymi inštitúciami a odbornými lekármi, 
administratívne činnosti, spolupráca s inými inštitúciami na základe vzniknutých potrieb 
obyvateľov, terénny program 

ZČ- Tvorivé dielne- deti, mládež, dospelí 

OGKC, OPKC, PKC 

12.08.2021 
Štvrtok 

07.30-15.30 Poskytovanie sociálneho poradenstva na základe aktuálnych  potrieb užívateľov SS a ostatných 
obyvateľov obce, pomoc pri komunikácii s rôznymi inštitúciami a odbornými lekármi, 
administratívne činnosti, spolupráca s inými inštitúciami na základe vzniknutých potrieb 

OGKC, OPKC, PKC 



obyvateľov, terénny program 

ZČ- Škola hrou- deti, mládež 
ZČ- Šikovné ruky- deti, mládež, dospelí 

13.08.2021 
Piatok 

07.30-15.30 Poskytovanie sociálneho poradenstva na základe aktuálnych  potrieb užívateľov SS a ostatných 
obyvateľov obce, pomoc  pri komunikácii s rôznymi inštitúciami a odbornými lekármi, 
administratívne činnosti, spolupráca s inými inštitúciami na základe vzniknutých potrieb 
obyvateľov, terénny program 

PREV- Ako sa nedať oklamať- podvodné ponuky práce  v zahraničí - dospelí 
NSA- Potravinová a materiálna pomoc rodinám v núdzi- CKP Femina Levice- dospelí 

OGKC, OPKC, PKC 

    

16.08.2021 
Pondelok 

07.30-15.30 Turistický deň- Ranč u Ňuňa- deti, mládež, dospelí OGKC, OPKC, PKC 

17.08.2021 
Utorok 

07.30-15.30 Poskytovanie sociálneho poradenstva na základe aktuálnych  potrieb užívateľov SS a ostatných 
obyvateľov obce, pomoc  pri komunikácii s rôznymi inštitúciami a odbornými lekármi, 
administratívne činnosti, spolupráca s inými inštitúciami na základe vzniknutých potrieb 
obyvateľov, terénny program, mapovanie potrieb CS 

ZČ- Chystám sa do škôlky- deti (2-6 r.)  
ZČ- Krúžok varenia - rýchlo a lacno- deti, mládež, dospelí 

OGKC, OPKC, PKC 

18.08.2021 
Streda 

07.00-15.00 Poskytovanie sociálneho poradenstva na základe aktuálnych  potrieb užívateľov SS a ostatných 
obyvateľov obce, pomoc   pri komunikácii s rôznymi inštitúciami a odbornými lekármi, 
administratívne činnosti, spolupráca s inými inštitúciami na základe vzniknutých potrieb 
obyvateľov, terénny program 

ZČ- Tvorivé dielne-   deti, mládež, dospelí 

OGKC, OPKC, PKC 

19.08.2021 
Štvrtok 

07.30-15.30 Poskytovanie sociálneho poradenstva na základe aktuálnych  potrieb užívateľov SS a ostatných 
obyvateľov obce, pomoc pri komunikácii s rôznymi inštitúciami a odbornými lekármi, 
administratívne činnosti, spolupráca s inými inštitúciami na základe vzniknutých potrieb 
obyvateľov, terénny program 

ZČ- Škola hrou- deti, mládež 

ZČ-  Rozhýbme sa- športové popoludnie- deti, mládež, dospelí 

OGKC, OPKC, PKC 

20.08.2021 
Piatok 

07.30-15.30 Výlet s deťmi a mládežou- Hrad Bzovík, kúpalisko Krupina OGKC, OPKC, PKC 



    

21.08.2021  Zabáva sa celá rodina- športový deň na futbalovom ihrisku v obci 
 

OGKC, OPKC, PKC 

23.08.2021. 
Pondelok 

07.30-15.30 Poskytovanie sociálneho poradenstva na základe aktuálnych  potrieb užívateľov SS a ostatných 
obyvateľov obce, pomoc pri komunikácii s rôznymi inštitúciami a odbornými lekármi, 
administratívne činnosti, spolupráca s inými inštitúciami na základe vzniknutých potrieb 
obyvateľov, terénny program, mapovanie potrieb CS 

NSA- Plánovacie stretnutie k realizácii projektu ZÁHRADA PRE NÁS- mládež, dospelí, 
seniori, starostka  Obce Cerovo 
ZČ- Tvoríme spolu- deti, mládež, dospelí 

OGKC, OPKC, PKC 

24.08.2021 
Utorok 

07.30-15.30 Poskytovanie sociálneho poradenstva na základe aktuálnych  potrieb užívateľov SS a ostatných 
obyvateľov obce, pomoc pri komunikácii s rôznymi inštitúciami a odbornými lekármi, 
administratívne činnosti, spolupráca s inými inštitúciami na základe vzniknutých potrieb 
obyvateľov, terénny program, mapovanie potrieb CS 

ZČ- Chystám sa do škôlky-  deti (2-6 r.) 
NSA- Finančná gramotnosť- aktivita s finančnou poradkyňou, p. Evkou Milučkou- dospelí- ženy 

OGKC, OPKC, PKC 

25.08.2021 
Streda 

07.00-15.00 Poskytovanie sociálneho poradenstva na základe aktuálnych  potrieb užívateľov SS a ostatných 
obyvateľov obce, pomoc  pri komunikácii s rôznymi inštitúciami a odbornými lekármi, 
administratívne činnosti, spolupráca s inými inštitúciami na základe vzniknutých potrieb 
obyvateľov, terénny program 

ZČ- Tvorivé dielne-    deti, mládež, dospelí 
PREV- Náš intímny život- besiedka s regionálnou koordinátorkou Zdravých komunít 
a asistentkou Zdravých komunít- deti, mládež, dospelí 

OGKC, OPKC, PKC 

26.08.2021 
Štvrtok 

07.30-15.30 Poskytovanie sociálneho poradenstva na základe aktuálnych  potrieb užívateľov SS a ostatných 
obyvateľov obce, pomoc pri komunikácii s rôznymi inštitúciami a odbornými lekármi, 
administratívne činnosti, spolupráca s inými inštitúciami na základe vzniknutých potrieb 
obyvateľov, terénny program 

PSD- Škola hrou-  deti, mládež 

PREV- Ako separovať odpad??? Stretnutie s obyvateľmi osady Kamenica- deti, mládež, 
dospelí 

OGKC, OPKC, PKC 

27.08.2021 
Piatok 

07.30-15.30 Poskytovanie sociálneho poradenstva na základe aktuálnych  potrieb užívateľov SS a ostatných 
obyvateľov obce, pomoc pri komunikácii s rôznymi inštitúciami a odbornými lekármi, 
administratívne činnosti, spolupráca s inými inštitúciami na základe vzniknutých potrieb 

OGKC, OPKC, PKC 



obyvateľov, terénny program 

NSA- Stretnutie s členmi pracovnej skupiny- rada Komunitného centra- dospelí 
 

    

30.08.2021 
Pondelok 

07.30-15.30 Poskytovanie sociálneho poradenstva na základe aktuálnych  potrieb užívateľov SS a ostatných 
obyvateľov obce, pomoc pri komunikácii s rôznymi inštitúciami a odbornými lekármi, 
administratívne činnosti, spolupráca s inými inštitúciami na základe vzniknutých potrieb 
obyvateľov, terénny program 

PREV- Škola, ako sa v nej správať???- deti, mládež, dospelí 

ZČ- Komunitná záhrada- deti, mládež, dospelí 

OGKC, OPKC, PKC 

31.08.2021 
Utorok 

07.30-15.30  
Sanitárny deň 

 

OGKC, OPKC, PKC 

 
 
Vypracoval:     Mgr. Jana Prétiová 
 Pozícia:           OGKC   Cerovo                                                                                                                                               
Dátum:            29.07.2021                                                                                                                                                         Podpis: 
 

Zhodnotenie činnosti KC za mesiac  Júl  2021: 

 V mesiaci  Júl    sa pracovníci KC zameriavali v rámci poskytovaného  sociálneho poradenstva na pomoc  užívateľom SS pri  riešení ich nepriaznivej 
soc. situácie  ( spisovanie a podávanie  žiadostí o ŠSD, spisovanie Životopisov a príprava na pracovný pohovor,  vyhľadávanie pracovných ponúk, 
 objednávanie na odborné vyšetrenia, a iné  )a pri komunikácii (písomnej/telefonickej)  s rôznymi inštitúciami ( ÚPSV a R Krupina, odd. ŠSD a odd. 
evidencie UoZ,  odborní lekári, Sociálna poisťovňa, Okresný súd Zvolen,   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 a možnosti absolvovať očkovanie, taktiež boli nápomocné užívateľom pri registrácii na očkovanie  

 V rámci práce s deťmi a mládežou sa počas mesiaca   pracovníčky venovali    rôznym aktivitám v rámci realizácie záujmovej činnosti (viď záznamy zo 
skupinových aktivít) a preventívnych aktivít. 

 Pracovníci KC v priebehu mesiaca pokračovali v spolupráci s pracovníkmi Centra konkrétnej pomoci Femina Levice, ktorú začali v mesiaci Máj 
a v rámci dvoch realizovaných  NSA v priebehu mesiaca   sprostredkovali poskytnutú materiálnu a potravinovú pomoc  osobám a rodinám v núdzi.  



 V priebehu mesiaca boli realizované nasledovné nepravidelné skupinové aktivity  NSA: Pomoc pre rodiny v núdzi, Potravinová pomoc  pre 
rodiny v núdzi, Staráme sa o svoje okolie, Ako hospodáriť  s financiami (finančná gramotnosť)  (viď záznamy  z NSA) 

 

Vyhodnotenie napĺňania cieľov stanovených na mesiac Júl   2021: 

V oblasti skupinovej práce: 

 
 pomoc jednotlivcom/skupinám pri riešení vzniknutých nepriaznivých  situácií (aktivizácia, zvyšovanie kompetencií a zručností) 
 

Plnenie: V rámci sociálneho poradenstva- aktivizácia užívateľov - k pozitívnemu prístupu riešenia svojej nepriaznivej situácie,  nácvik komunikačných 
zručností pri komunikácii s rôznymi inštitúciami, príprava na pracovný pohovor, získavanie zručností pri písaní žiadostí o prijatie do zamestnania, životopisov, 
pri vypisovaní poštových poukazov a zásielok, a iné podľa potrieb užívateľov 
 
 Realizácia NSA Ako hospodáriť s financiami (finančná gramotnosť) 

 
Plnenie:  Aktivita realizovaná v spolupráci  s finančnou poradkyňou, p. Milučkou. Úvodné stretnutie zamerané na ženy, predovšetkým mladé mamičky, žijúce 
v osade Kamenica. Naplánovaný termín ďalšieho stretnutia na koniec augusta. Aktivitu plánujeme po dohode s účastníkmi realizovať v intervale 1x mesačne.   
 

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

Plnenie:  V priebehu mesiaca boli za dodržania nariadených preventívnych opatrení realizované skupinové aktivity- nízkoprahové aktivity, preventívne 

aktivity a záujmová činnosť, pre bližšie info viď záznamy zo skupinových aktivít. 

 Pomoc rodinám v núdzi, v spolupráci s pracovníkmi CKP Femina Levice 

Plnenie:  Počas mesiaca Júl realizované dve NSA, viď záznamy z NSA 

 Realizácia aktivity s pracovníkmi ÚP Krupina- Pracovné ponuky- ako sa nedať oklamať 

Plnenie:  Aktivita nebola realizovaná. S pracovníkom ÚP Krupina dohodnutý predbežný termín na mesiac September 2021 

 



V oblasti komunitnej práce:  

 
 realizácia KA- stretnutí s členmi Komunitnej rady 

Plnenie:  V priebehu mesiaca Júl  s ohľadom na subjektívne okolnosti členov zostavenej pracovnej skupiny  (cestovanie za prácou, brigády, rodinné 

problémy) nebolo plánované stretnutie realizované.  Konzultácie  s členmi prebiehali len individuálne, v rámci terénneho programu. Plánované stretnutie 

v mesiaci August 

 Plánovacie stretnutie k realizácii projektu ZÁHRADA PRE NÁS 

Plnenie:  Stretnutie plánované na koniec mesiaca Júl nebolo realizované, predbežný termín stretnutia na mesiac August 

 

 Mapovanie potrieb cieľových skupín 

Plnenie:  Pracovníci KC priebežne v rámci terénneho programu realizujú mapovanie potrieb cieľových skupín individuálne, v rámci stretnutí a rozhovorov.  

V mapovaní  potrieb a ich vyhodnocovaní budú priebežne pokračovať v mesiaci August.  

 

 


