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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:  Marec   2022 

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  
-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 
 pomoc jednotlivcom/skupinám  pri riešení vzniknutých nepriaznivých 

situácií (aktivizácia, zvyšovanie kompetencií a zručností) 
 pomoc rodinám v núdzi v rámci NSA, v spolupráci s CKP Femina Levice 
 realizácia preventívnych aktivít, realizovaných so spolupracujúcimi 

subjektmi- Centrum Konkrétnej pomoci  Femina, Zdravé regióny 
 

 realizácia stretnutí členov Rady KC/ prizvanie ďalších zástupcov 
záujmových skupín do pôsobenia v rade KC/vytvorenie pracovných 
skupín 

 realizácia NSA- pokračujeme v triedení odpadu (osada Kamenica) 
 
 
 

 

Dátum 
Čas trvania (od-

do) Plánované činnosti/aktivity KC/NDC/NSSDR Personálne zabezpečenie 
    

01.03.2022 
Utorok 

07.30-15.30 Sanitárny deň OGKC,  KP 

02.03.2022 
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 

NSA- Prevencia v rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu- v spolup. s CKP Femina Levice- 
cieľ.  skupina ženy a dievčatá 

OGKC, KP 

03.03.2022 
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-Klub školákov- deti, mládež 
ZČ- Siatie semien (paradajky)deti, mládež, dospelí 

OGKC,  KP 

04.03.2022 
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, 

OGKC, KP 



administratívne činnosti, spolupráca s inými inštitúciami na základe vzniknutých potrieb 
obyvateľov, terénny program 

ZČ- Staráme sa o svoje okolie- zber drobného odpadu v obci- deti,  mládež 
NSA- potravinová pomoc v spolupráci s CKP Femina Levice - dospelí 

  

 

 

07.03.2022 
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- Šikovné ruky- pohľadnica k MDŽ -deti, mládež, dospelí 

OGKC, PKC, KP 

08.03.2022 
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- Šikovné ruky- základy šitia- deti, mládež, dospelí 

OGKC, PKC, KP 

09.03.2022 
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- Komunitné kino film s preventívnou tematikou obchodovanie s ľuďmi- deti, mládež, dospelí 

OGKC, PKC, KP 

10.03.2022 
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- Krúžok varenia- pečenie koláča-   mládež, dospelí  

OGKC,PKC, KP 

11.03.2022 
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,  

ZČ- Staráme sa o svoje okolie- zber drobného odpadu- smer osada Kamenica- deti, mládež 
ZČ- Šikovné ruky- deti, mládež, dospelí 

OGKC,PKC KP 

    



14.03.2022 
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,  

PSD- Klub školákov- deti, mládež 
PREV- Staráme sa o svoje zdravie- v spol. s AOZ v obci- deti, mládež, dospelí 

OGKC, PKC, KP 

15.03.2022 
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 

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

OGKC, PKC, KP 

16.03.2022 
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 

PSD- Klub školákov- deti, mládež 
NSA- Pokračujeme v triedení odpadu (plasty)- osada Kamenica -deti, mládež 

OGKC, PKC, KP 

17.03.2022 
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- Klub školákov-  deti, mládež 
ZČ- Krúžok varenia- rýchlo a lacno- deti, mládež, dospelí 

OGKC, PKC, KP 

18.03.2022 
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 

KA- stretnutie s členmi Rady KC- III. stretnutie -  dospelí, mládež 

OGKC, PKC, KP 

    



21.03.2022 
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 

PSD- Klub školákov-  deti, mládež 
PREV- Čo je to solidarita??-sme solidárni?  deti, mládež, dospelí 

OGKC,PKC, KP 

22.03.2022 
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 

PSD- Klub školákov-  deti, mládež 
NSA- Pokračujeme v triedení odpadu (KUKA nádoby)- osada Kamenica 

OGKC, PKC, KP 

23.03.2022 
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 

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

OGKC,PKC, KP 

24.03.2022 
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- Klub školákov-  deti, mládež 
ZČ- Krúžok varenia- deti, mládež, dospelí 

OGKC,PKC, KP 

25.03.2022 
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, terénny program  

PSD- Klub školákov-  deti, mládež 
ZČ- Tvoríme spolu- deti, mládež, dospelí 
NSA- Potravinová pomoc s CKP Femina Levice- dospelí 

OGKC, PKC, KP 

    

28.03.2022 
Pondelok 

07.30-15.30 Sanitárny deň OGKC,  PKC, KP 



29.03.2022 
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 

OGKC, PKC, KP 

PSD- Klub školákov-  deti, mládež 
ZČ- Komunitná záhrada- deti, mládež, dospelí 

30.03.2022 
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 

OGKC, PKC, KP 

PSD- Klub školákov-  deti, mládež 
ZČ- Komunitná záhrada- deti, mládež, dospelí 

31.03.2022 
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 

OGKC,  PKC, KP 

 
KA- stretnutie s členmi Rady KC- IV. stretnutie -  dospelí, mládež 

Vypracoval:     Mgr. Jana Prétiová 
 Pozícia:           OGKC   Cerovo                                                                                                                                               
Dátum:            28.02.2022                                                                                                                                                         Podpis: 
 

 

Zhodnotenie činnosti KC za mesiac  Február     2022: 

 V mesiaci  február     boli  pracovníci KC v rámci poskytovaného  sociálneho poradenstva nápomocní   užívateľom SS pri  riešení ich nepriaznivej soc. 

situácie a pri komunikácii (písomnej/telefonickej)  s rôznymi inštitúciami ( ÚPSV a R Krupina, ,odborní lekári,  Okresný súd NM nV a ZV, Zdravotné 

poisťovne, exekútori, SSVPS Zvolen, SSE Žilina, a iné),  

 V rámci terénneho programu a sociálneho poradenstva sa pracovníci   zameriavali na informovanie obyvateľov  o aktuálnych nariadeniach 

a zmenách , napr.  dĺžka karantény, karanténa u očkovaných osôb, a iné  



 

 V rámci práce s deťmi a mládežou sa počas mesiaca   pracovníci  venovali   príprave na školské vyučovanie a  aktivitám v rámci realizácie záujmovej 

činnosti (viď záznamy zo skupinových aktivít) . Aktivity v KC boli realizované za dodržania  nariadených opatrení  

 Pracovníci KC v priebehu mesiaca pokračovali v spolupráci s pracovníkmi Centra konkrétnej pomoci Femina Levice  a  v rámci  realizovaných  NSA 

v priebehu mesiaca   sprostredkovali poskytnutú  pomoc  osobám a rodinám v núdzi (zemiaky, zelenina) 

 Pracovníci KC v rámci výkonu komunitnej práce realizovali druhé  stretnutie  členov pracovnej skupiny  Rady Komunitného centra -04.02.2022 

 V priebehu mesiaca boli realizované nasledovné nepravidelné skupinové aktivity - NSA a Komunitné aktivity- KA : KA- Stretnutie s členmi Rady 

KC, NSA- Zelenina pre rodiny v núdzi, NSA- Pokračujeme v triedení odpadu, (viď záznamy  z KA a NSA) 

 

 

Vyhodnotenie napĺňania cieľov stanovených na mesiac Február   2022: 

V oblasti skupinovej práce:  

 
 pomoc deťom a mládeži pri príprave na školské vyučovanie/v prípade potreby dištančného vzdelávania  pomoc pri online pripojení 

Plnenie:  V rámci aktivity PSD- Klub školákov, boli pracovníci KC nápomocní účastníkom pri príprave na školské vyučovanie- spracovanie zadaných úloh 

a projektov. Počas mesiaca prebiehala výučba na ZŠ  prezenčnou formou.  

 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 (dodržiavanie schválených 
„splátkových kalendárov“,  pomoc pri riešení exekúcií klientov, pomoc pri vybavovaní ŠSD, komunikácia  s inštitúciami, a iné)  ,  nácvik komunikačných 
zručností pri komunikácii s rôznymi inštitúciami, príprava na pracovný pohovor, získavanie zručností pri vypisovaní poštových poukazov , a iné podľa potrieb 
užívateľov.  
 
 Pomoc rodinám v núdzi, v spolupráci s pracovníkmi CKP Femina Levice   

Plnenie:  Počas mesiaca Február  bola   realizovaná jedna   NSA, viď záznam z NSA, v rámci ktorej bola rodinám poskytnutá potravinová pomoc  vo forme 

zeleniny a zemiakov, ktoré boli získané v rámci  vzájomnej spolupráce s uvedenými inštitúciami  



 

 Realizácia preventívnych aktivít , realizovaných so spolupracujúcimi subjektmi 

 príslušníci PZ Krupina- aktivita pre výskyt covid u príslušníkov PZ Krupina nebola realizovaná,  

 Zdravé regióny- realizovaná preventívna aktivita - Hygiena- 14.02.2022, s AOZ, Lenkou Kováčovou a RK AOZ, Mgr. Monikou Burisovou, v rámci ktorej 

účastníkom poskytli drogériu, získanú od spoločnosti DM, 

 CKP Femina Levice v spolupráci s kňazom, Mgr. Jozefom Poliakom- preventívna aktivita Prevencia v rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu- 

aktivita bola  po vzájomnej dohode realizovaná v priestoroch ZŠ Cerovo (23.02.2022)- žiaci 8. a 9. ročníka 

V oblasti komunitnej práce:  

 
 realizácia II. stretnutia členov rady KC 

Plnenie:    Pracovníci KC  v rámci výkonu komunitnej práce zrealizovali druhé  stretnutie členov pracovnej skupiny rady Komunitného centra, ktoré sa 

uskutočnilo dňa 04.02.2022 , v popoludňajších hodinách, v priestoroch KC. V rámci tohto  stretnutia  s účastníkmi konzultovali oblasti, ktorým je potrebné sa 

podľa ich názoru venovať a tiež predbežný časový rámec a plán ďalších činností. Zúčastnených informovali o rozšírení počtu členov Rady KC, kde plánujú 

prizvať ďalších zástupcov záujmových skupín obyvateľov obce. Predbežný termín ďalšieho stretnutia bol  spoločne stanovený na marec, 15.3.2022 

 realizácia NSA- pokračujeme v triedení odpadu (osada Kamenica) 

Plnenie: Aktivita bola realizovaná s obyvateľmi osady Kamenica  dňa 22.02.2022 


