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1. ČINNOSTI  POSKYTOVANÉ V KOMUNITNOM   CENTRE 

 

Sociálna sluţba Komunitné centrum je aktuálne poskytovaná v rámci realizácie NP BOKKÚ 

(Národný projekt budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni), v súlade so zákonom 

č. 448/2008 Z. z. o sociálnych sluţbách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o ţivnostenskom podnikaní /ţivnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov.  

 

V komunitnom centre sa poskytuje:  

 sociálne poradenstvo,  

 pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, 

 pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie 

dieťaťa do a zo školského zariadenia,  

 vykonáva sa  preventívna aktivita, 

 zabezpečuje sa záujmová činnosť a iné činnosti a aktivity, 

  vykonáva  sa komunitná práca a komunitná rehabilitácia 

Uvedené odborné činnosti sa  poskytujú  ambulantnou formou  sociálnej sluţby priamo 

v komunitnom  centre a terénnou formou sociálnej sluţby prostredníctvom terénneho 

programu, v prirodzenom prostredí uţívateľov SS.  

 

 

1.1 METÓDY PRÁCE A OPIS  ČINNOSTÍ 

 

a) sociálne poradenstvo -odborná činnosť zameraná na  posúdenia povahy problému 

jednotlivca/rodiny/komunity, poskytovanie  základných  informácií o moţnostiach riešenia 

problému a podľa potreby odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. – 

poskytované uţívateľom SS  denne, ambulantnou formou v priestoroch Komunitného centra a 

terénnou formou v prirodzenom prostredí klienta.  Na základe sociálnej diagnostiky klienta 

zahŕňa aj  poskytovanie  informácií o právach, povinnostiach a variantoch riešení vo vzťahu k 

situácii, v ktorej sa práve klient nachádza a ktoré sa vzťahujú k prekonávaniu či zmierňovaniu 

nepriaznivej sociálnej situácie. Súčasťou sociálneho poradenstva je tieţ sprostredkovanie 

kontaktu so spoločenským prostredím, krízová intervencia a opatrenia, zamerané na 

predchádzanie krízovým situáciám a obmedzovanie negatívnych vplyvov v rodine.  

V komunitnom centre sa poskytuje základné sociálne poradenstvo a špecializované  sociálne 

poradenstvo, ktoré poskytuje  Odborný garant KC a tieţ Odborný pracovník KC a Komunitný 

pracovník KC. 

b) pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov- vykonáva sa so súhlasom 

plnoletej fyzickej osoby a je zameraná najmä na poradenstvo pri vybavovaní rôznych 

úradných záleţitostí a vybavovaní iných vecí v záujme fyzickej osoby, vrátane doprovodu a 

sprostredkovania rokovania s inštitúciami, ktoré sa podieľajú na riešení klientovej situácie. 

Poskytuje sa  ambulantne priamo v KC,  s ohľadom na potrebu pouţitia telekomunikačných 
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prostriedkov. Poskytovanie zabezpečuje Odborný garant KC a tieţ Odborný pracovník KC 

a Komunitný pracovník KC. 

c) pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie 

dieťaťa do a zo školského zariadenia – prípravu sme  realizovali  po vyučovaní, po 

príchode detí a mládeţe do KC v popoludňajších hodinách.  Individuálne aj skupinovo sa 

venujeme s deťmi a mládeţou vypracovávaniu ich zadaných domácich úloh a tieţ učivu, ktoré 

na vyučovaní nestihli prebrať alebo ho nepochopili. Pomáhame im aj pri zhotovovaní - 

vypracovávaní  rôznych projektov, nakoľko väčšina z detí nemá vo svojich domácnostiach 

prístup na internet a potrebnú PC techniku.   

Počas nepriaznivej situácie v súvislosti s covid 19 a nariadených preventívnych opatrení 

(zákaz vychádzania)sme boli účastníkom nápomocní pri doručovaní učiva od pedagógov ZŠ 

Cerovo a SOŠ Ţelovce a jeho spracovaní, najmä individuálnou formou, v priebehu celého 

dňa, podľa potreby. Účastníci majú moţnosť v KC vyuţívať popisovateľné tabule, didaktické 

pomôcky a PC, ktoré nám na tento účel zapoţičala  na prechodné obdobie  ZŠ Cerovo. 

Personálne je aktivita zabezpečená všetkými pracovníkmi KC, na základe povahy zadaných 

úloh.  

 

d) preventívne aktivity –realizované preventívne besedy  a tieţ individuálne, neformálne  

rozhovory zamerané na rôzne témy (napr. v oblasti zdravia, rodičovských zručností, sexuálnej 

výchovy), ale aj dlhodobejšie preventívne programy, napr. zvyšovanie finančnej gramotnosti, 

prevencia pred zadlţenosťou, poradenstvo  v oblasti bývania,  prevencia a riešenie rôznych 

konfliktov.  V rámci preventívnych aktivít sa zameriavame podľa potreby na všetky cieľové 

skupiny KC.  Pri realizácii preventívnych aktivít sme počas roku spolupracovali   

s asistentkou  OZ v našej obci  a jej reg. koordinátorkou, Mgr. Monikou Burisovou. Počas 

obdobia pandémie covid 19 a nariadených opatrení sme preventívne aktivity zameriavali 

predovšetkým na tému covid- 19, nosenie rúšok, dodrţiavanie nariadených  opatrení, na 

dištančnú výučbu. 

 

e) záujmová činnosť – zahŕňa rôzne voľnočasové aktivity a záujmové krúţky a tieţ 

nízkoprahový klub, ktorých cieľom je  podpora v aktívnom , bezpečnom a zmysluplnom 

trávení voľného času detí, mládeţe a dospelých, rozvoj ţivotných zručností, kompetencií, 

schopností, zniţovanie výskytu sociálno-patologických javov a rizikového správania a 

podpora budovania vzájomných kontaktov, akceptácie medzi deťmi a mládeţou z rôznych 

skupín (rómovia a nerómovia,  deti z rôznych sociálnych vrstiev). V rámci záujmovej činnosti 

sme realizovali  rôzne krúţky- krúţok šikovných rúk, krúţok varenia,  čitateľský krúţok, 

rôzne športové aktivity, hranie ping- pongu počas letných prázdnin,   starostlivosť o prostredie 

v obci- zber drobného odpadu,  a iné,  podľa záujmu a aktuálnych potrieb  klientov a moţností 

centra, ktoré prispievajú k rozvoju zručností, vedomostí a vyuţiteľnosti v ďalšom ţivote 

uţívateľov (predovšetkým detí ,  mládeţe).  
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Ďalšie aktivity a činnosti KC: 

 pracovné stretnutia so spolupracujúcimi subjektmi- počas pandémie covid 

pravidelné stretnutia s pedagógmi  ZŠ Cerovo a neskôr aj SOŠ Ţelovce, nadviazali 

sme spoluprácu s Centrom konkrétnej pomoci Femina Levice, Útulkom dobrý pastier 

Bzovík, katolíckym kňazom z farnosti Litava, pracovníkmi Centra sociálnych sluţieb 

Krupina,  NTS SR v Banskej Bystrici, a iné. 

 podpora dobrovoľníctva – zapojenie dobrovoľníkov do komunitných aktivít , 

dobrovoľnícka výpomoc mládeţe a dospelých pri realizácií aktivít  KC -Zábavné 

popoludnie- deň detí, Finančná gramotnosť, práce pri budovaní Komunitnej záhrady 

 aktivity  na podporu zamestnanosti – poskytované klientom podľa potreby. 

Aktivity, smerujúce k zvyšovaniu  zamestnanosti obyvateľov obyvateľov obce, ktoré 

realizujeme predovšetkým formou poskytovania pracovného poradenstva. 

 mimoriadne aktivity (výlety, exkurzie), realizované mimo lokality, ktoré eliminujú 

strach detí z neznámeho prostredia a podporujú ţivotné zručnosti potrebné pre ďalší 

rozvoj (schopnosť cestovať, orientovať sa v cudzom prostredí, komunikovať a pod.)- 

v priebehu roku  pre nepriaznivú situáciu  bola realizovaná len aktivita výlet do 

Bojníc 

Aktivity Komunitného centra boli na základe aktuálnych potrieb uţívateľov SS počas roku 

2021 zamerané na:  

 poskytovanie poradenstva  pre potreby jednotlivca a skupín,  

 pomoc pri uplatňovaní  práv a právom chránených záujmov,  

 zvyšovanie sociálnych zručností a kompetencií uţívateľov SS, 

 prevenciu a predchádzanie sociálno-patologických javov a rizikového správania, 

najmä u detí a mládeţe,  

 realizovanie  vzdelávacích/voľno časových aktivít, zábavných podujatí,  

 stretnutia s obyvateľmi MRK (osada Kamenica a Pavňa) a ostatnými obyvateľmi obce 

v rámci terénneho programu- počas nepriaznivej situácie v súvislosti s covid- 19- 

pravidelné stretnutia s obyvateľmi za účelom ich informovania o aktuálnych 

opatreniach a nariadeniach, informovanie o celoplošnom testovaní v našej obci, 

poskytovanie ochranných tvárových rúšok, realizácia rozhovorov  v rámci „mapovania 

potrieb obyvateľov celej obce“ (september a október) a iné na základe vzniknutých 

potrieb.  

 

 

Činnosť Komunitného centra bola v čase nariadených preventívnych opatrení v súvislosti 

s covid 19 ( nariadený zákaz vychádzania) dočasne  obmedzená. Na základe platných  

opatrení a odporúčaní bola v KC  počas stanoveného obdobia obmedzená  realizácia 

komunitných a skupinových aktivít, realizovali sa len malé skupinové aktivity za dodrţania 

max. stanoveného počtu účastníkov. Pracovníci sa zameriavali prevaţne  na individuálne 

aktivity/prácu s uţívateľmi SS, či uţ v rámci sociálneho poradenstva alebo pri práci s deťmi 

a mládeţou v rámci prípravy na školské vyučovanie- dištančnej výučby, preventívnych  

a nízkoprahových aktivít.  



6 
 

Pracovníci KC v mesiaci máj nadviazali v rámci ďalšieho sieťovania spoluprácu s Centrom 

konkrétnej pomoci Femina Levice a tieţ Útulkom Dobrý pastier Bzovík a v rámci ich 

podpory tak začali pomáhať mnohým rodinám a tieţ jednotlivcom v našej obci  formou  

materiálnej  a potravinovej pomoci v intervale min. 1x mesačne. Uvedené organizácie  

v rámci svojich dobrovoľníkov a darcov  vedeli našim obyvateľom sprostredkovať oblečenie, 

detské kočíky, práčku, potraviny z vianočnej zbierky v spolupráci s Tesco Levice, vajíčka, 

zeleninu a podporili aj priamo KC darovaním sporáka a chladničky. K vybaveniu kuchynky 

KC  nám tieţ prispela aj pani farárka,  Mgr.  Kukulová a to darovaním elektrického sporáka.  

V mesiaci október začali  pracovníci KC v rámci podporeného projektu ZÁHRADA PRE 

NÁS, v spolupráci so starostkou Mgr. Margitou Boďovou, p. Štefanom Bartkom (RD 

Cerovan) a s ostatnými dobrovoľníkmi z našej obce  realizovať   práce v komunitnej záhrade 

(úprava terénu v záhrade, zabezpečenie reziva na záhony, zhotovovanie, úprava   

a rozmiestnenie záhonov) 

V rámci výkonu komunitnej práce sa pracovníci KC od mesiaca september zameriavali na 

realizáciu mapovania potrieb individuálnou  formou, prostredníctvom  dotazníkov a 

rozhovorov , ktorých  cieľom bolo zistiť potreby obyvateľov, ako aj ich názory, ako sa im ţije 

v obci a čo by chceli  zmeniť, tak vo svojej sociálnej situácii, ako aj v ţivote v obci. 

Mapovanie realizovali  v troch častiach obce: V osade Kamenica, kde ţije rómska komunita, 

v osade Pávňa, kde taktieţ ţije rómska komunita a  s obyvateľmi  ţijúcimi priamo v obci. 

Rozhovory  s obyvateľmi boli realizované  v ich prirodzenom prostredí, väčšinou u nich doma 

ale taktieţ  aj  v priestoroch  Komunitného centra a obce. Získané údaje následne spracovali 

do  Správy z mapovania potrieb, ktorá bola podkladom k ďalším konzultáciám s členmi Rady 

Komunitného centra (zástupcovia rôznych vekových a záujmových skupín obyvateľov našej 

obce) 

 

2. ZAMESTNANCI  KOMUNITNÉHO  CENTRA  CEROVO 

 

V Komunitnom centre pracujú zamestnanci obce Cerovo, v rámci podpory NP BOKKÚ - 

Implementačnej agentúry MPSVR SR.  

Sú to nasledovné pracovné pozície:  

 OGKC (odborný garant komunitného centra)  Mgr. Jana Prétiová,  

 OPKC (odborný pracovník komunitného centra)   Mgr. Pavla Urbanová, 

 KPKC (komunitný pracovník komunitného centra) od  júna 2021  do 21.7.2021 Milota 

Benková, od 01.09.2021 Mgr. Rastislav Kocoň 

 PKC (pracovník komunitného centra)  do mája 2021 Milota Benková, od 01.8.2021 

Ľubomír Záchenský 

 

Pracovníci KC Cerovo  realizujú aktivity a iné činnosti ambulantne,  v priestoroch KC 

a taktieţ v lokalite celej obce prostredníctvom terénneho programu.  Všetci pracovníci KC 

spĺňajú  kvalifikačné predpoklady, morálne a odborné kritériá pre činnosti, ktoré vykonávajú, 

v súlade s  pracovnou náplňou  konkrétnej  pracovnej pozície.  
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3. PREHĽAD REALIZOVANÝCH AKTIVÍT  A ČINNOSTI 

V KOMUNITNOM CENTRE   V PRIEBEHU ROKU 2021 

Január 2021 

 
Dátum Druh aktivity Názov aktivity Počet 

aktivít 

Počet 

uţívateľov/intervencií 

 ZČ Záujmová činnosť 0  0 

 PSD Príprava na školské 

vyučovanie 

10  35 

 NC Nízkoprahový klub 13  49 

04.01.2021 

19.01.2021 

21.01.2021 

 

NSA- 

nepravidelná 

skupinová 

aktivita 

Začatie prezenčnej výučby- 

stretnutie s rodičmi detí 

Zachráňme spoločne ţivoty 

Celoplošný skríning- 

testovanie na covid 

 

 

3 

12 

14 

14 

 

 

Dátum Druh aktivity Názov aktivity Počet 

uţívateľov 

Počet intervencií 

 ZKL Základné sociálne 

poradenstvo 

28 57 

 ŠP Špecializované 

poradenstvo 

2 2 

 PRV Pomoc pri uplatňovaní 

práv a právom 

chránených záujmov 

5 5 

 

Február 2021 

Dátum Druh aktivity Názov aktivity Počet 

aktivít 

Počet 

uţívateľov/intervencií 

 ZČ Záujmová činnosť 0  0 

 PSD Príprava na školské 

vyučovanie 

6  26 

03.02.2021 PREV- 

preventívna 

aktivita 

Očkovanie proti covid 19 1  5 

 NC Nízkoprahový klub 13  48 

02.02.2021 

05.02.2021 

12.02.2021 

18.02.2021 

25.02.2021 

NSA- 

nepravidelná 

skupinová aktivita 

Začatie online výučby- 

stretnutie s rodičmi 

Príprava na testovanie- 

osada Kamenica 

Nedoplatky za vodu- 

stretnutie -osada Kamenica  

Usmernenie pri testovaní- 

stretnutie- osada Kamenica 

Aktuálne info k testovaniu -

osada Kamenica 

 

 

 

 

5 

25 

 

25 

 

5 

 

25 

 

26 

 

 

 

 

Dátum Druh aktivity Názov aktivity Počet 

uţívateľov 

Počet intervencií 

 ZKL Základné sociálne 

poradenstvo 

28 46 

 ŠP Špecializované 

poradenstvo 

0 0 

 PRV Pomoc pri uplatňovaní 7 8 
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práv a právom 

chránených záujmov 

 

Marec 2021 

Dátum Druh aktivity Názov aktivity Počet 

aktivít 

Počet 

uţívateľov/intervencií 

 ZČ Záujmová činnosť 1  5 

 PSD Príprava na školské 

vyučovanie 

7  26 

 NC Nízkoprahový klub 16  65 

04.03.2021 

11.03.2021 

18.03.2021 

25.03.2021 

31.03.2021 

NSA- 

nepravidelná 

skupinová aktivita 

Stretnutie s obyvateľmi- 

osada- Nové opatrenia 

Predchádzajme covid- 

stretnutie - osada Kamenica 

Predchádzajme covid- 

stretnutie -osada Kamenica 

Sčítanie obyvateľov- 

stretnutie -osada Kamenica 

Aktuálne info k testovaniu 

v našej obci- osada kamenica 

 

 

 

 

5 

29 

 

24 

 

31 

 

25 

 

31 

 

 

Dátum Druh aktivity Názov aktivity Počet 

uţívateľov 

Počet intervencií 

 ZKL Základné sociálne 

poradenstvo 

36 51 

 ŠP Špecializované 

poradenstvo 

0 0 

 PRV Pomoc pri uplatňovaní 

práv a právom 

chránených záujmov 

9 10 

 

Apríl 2021 

Dátum Druh aktivity Názov aktivity Počet 

aktivít 

Počet 

uţívateľov/intervencií 

 ZČ Záujmová činnosť 0  0 

 PSD Príprava na školské 

vyučovanie 

  7 

 NC Nízkoprahový klub 10  37 

15.04.2021 

19.04.2021 

21.04.2021 

21.04.2021 

22.04.2021 

NSA- 

nepravidelná 

skupinová aktivita 

Aktuálne informácie 

k testovaniu 

Opatrenia počas karantény 

Stretnutie s pedagógmi SOŠ 

Ţelovce 

Podporme svoje zdravie 

Stretnutie s obyvateľmi 

Kamenice- konzultácia 

zaloţenia Rady KC 

 

 

5 22 

11 

5 

25 

9 

 

 

Dátum Druh aktivity Názov aktivity Počet 

uţívateľov 

Počet intervencií 

 ZKL Základné sociálne 

poradenstvo 

34 73 

 ŠP Špecializované 

poradenstvo 

2 2 
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 PRV Pomoc pri uplatňovaní 

práv a právom 

chránených záujmov 

10 14 

 

Máj 2021 

Dátum Druh aktivity Názov aktivity Počet 

aktivít 

Počet 

uţívateľov/intervencií 

 ZČ Záujmová činnosť 10  57 

 PSD Príprava na školské 

vyučovanie 

13  52 

19.5.2020 PREV- 

preventívna 

aktivita 

Očkovanie proti covid 

Čo by som chcel robiť? 

Preventívne prehliadky- 

načo nám slúţia 

3  23 

 NC Nízkoprahový klub 3  13 

06.05.2021 

25.05.2021 

NSA- 

nepravidelná 

skupinová aktivita 

Stretnutie s pedagógmi SOŠ 

Ţelovce 

Vznik Komunitnej rady 

 

2 8 

18 

 

 

 

Dátum Druh aktivity Názov aktivity Počet 

uţívateľov 

Počet intervencií 

 ZKL Základné sociálne 

poradenstvo 

36 62 

 ŠP Špecializované 

poradenstvo 

2 2 

 PRV Pomoc pri uplatňovaní 

práv a právom 

chránených záujmov 

8 10 

 

Jún 2021 

Dátum Druh aktivity Názov aktivity Počet 

aktivít 

Počet 

uţívateľov/intervencií 

 ZČ Záujmová činnosť 5  29 

 PSD Príprava na školské 

vyučovanie 

4  21 

 PREV- 

preventívna 

aktivita 

Prevencia pohlavných 

chorôb 

Fajčenie zlozvyk alebo 

fenomén mládeţe 

2  14 

 NC Nízkoprahový klub 13  70 

10.06.2021 

18.06.2021 

30.06.2021 

NSA- 

nepravidelná 

skupinová aktivita 

Konkrétna pomoc pre 

rodiny v núdzi 

Potravinová pomoc pre 

rodiny v núdzi 

Hurá prázdniny 

3 5 

7 

70 

 

 

 

 

Dátum Druh aktivity Názov aktivity Počet 

uţívateľov 

Počet intervencií 

 ZKL Základné sociálne 

poradenstvo 

33 62 

 ŠP Špecializované 

poradenstvo 

4 1 
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 PRV Pomoc pri uplatňovaní 

práv a právom 

chránených záujmov 

17 20 

 

Júl  2021 

Dátum Druh aktivity Názov aktivity Počet 

aktivít 

Počet 

uţívateľov/intervencií 

 ZČ Záujmová činnosť 13  80 

 PSD Príprava na školské 

vyučovanie 

0  0 

 PREV- 

preventívna 

aktivita 

Očkovanie covid 

Ako sa správať na verejnosti 

Škola vs práca 

3  25 

 NC Nízkoprahový klub 5  23 

09.07.2021 

23.07.2021 

23.07.2021 

27.07.2021 

NSA- 

nepravidelná 

skupinová aktivita 

Pomoc pre rodiny v núdzi 

Potravinová pomoc pre 

rodiny v núdzi 

Staráme sa o svoje okolie 

Finančná gramotnosť 

4 7 

6 

7 

5 

 

 

Dátum Druh aktivity Názov aktivity Počet 

uţívateľov 

Počet intervencií 

 ZKL Základné sociálne 

poradenstvo 

28 55 

 ŠP Špecializované 

poradenstvo 

2 2 

 PRV Pomoc pri uplatňovaní 

práv a právom 

chránených záujmov 

8 10 

 

 

August  2021 

Dátum Druh aktivity Názov aktivity Počet 

aktivít 

Počet 

uţívateľov/intervencií 

 ZČ Záujmová činnosť 24  132 

 PSD Príprava na školské 

vyučovanie 

0  0 

 PREV- 

preventívna 

aktivita 

Bezpečné sociálne siete 

Chystáme sa na výlet 

Sú drogy správna voľba? 

3  17 

 NC Nízkoprahový klub 5  30 

06.08.2021 

10.08.2021 

18.08.2021 

26.08.2021 

NSA- 

nepravidelná 

skupinová aktivita 

Akcia vajcia- potr. pomoc 

obyvateľom obce 

Potravinová pomoc 

obyvateľom obce 

Burza šatstva 

 Zelenina pre rodiny v núdzi 

4 26 

6 

9 

7 

 

06.08.2021 KA- komunitná 

aktivita 

Mapovanie potrieb- osada 

kamenica 

1 8  

 

Dátum Druh aktivity Názov aktivity Počet 

uţívateľov 

Počet intervencií 

 ZKL Základné sociálne 

poradenstvo 

45 90 

 ŠP Špecializované 

poradenstvo 

2 2 

 PRV Pomoc pri uplatňovaní 13 14 
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práv a právom 

chránených záujmov 

 

September   2021 

Dátum Druh aktivity Názov aktivity Počet 

aktivít 

Počet 

uţívateľov/intervencií 

 ZČ Záujmová činnosť 3  14 

 PSD Príprava na školské 

vyučovanie 

8  35 

03.09.2021 

07.09.2021 

PREV- 

preventívna 

aktivita 

Čo kam patrí 

Škola začala 

2  13 

 NC Nízkoprahový klub 6  29 

03.09.2021 

06.09.2021 

09.09.2021 

10.09.2021 

13.09.2021 

24.09.2021 

28.09.2021 

NSA- 

nepravidelná 

skupinová aktivita 

Triedenie odpadu-Kamenica 

Mobilný odber krvi 

Zelenina pre rodiny v núdzi 

Sociálne podnikanie 

Aktuálne opatrenia 

a očkovanie 

Zelenina pre rodiny v núdzi 

Akcia vajcia- potr. pomoc 

pre rodiny v núdzi 

7 23 

18 

5 

5 

15 

12 

6 

25 

 

13.09.2021 KA- komunitná 

aktivita 

Mapovanie potrieb 

Kamenica 

 15  

 

Dátum Druh aktivity Názov aktivity Počet 

uţívateľov 

Počet intervencií 

 ZKL Základné sociálne 

poradenstvo 

33 57 

 ŠP Špecializované 

poradenstvo 

0 0 

 PRV Pomoc pri uplatňovaní 

práv a právom 

chránených záujmov 

10 11 

 

Október   2021 

Dátum Druh aktivity Názov aktivity Počet 

aktivít 

Počet 

uţívateľov/intervencií 

 ZČ Záujmová činnosť 8  49 

 PSD Príprava na školské 

vyučovanie 

4  12 

 NC Nízkoprahový klub 13  57 

01.10.2021 

05.10.2021 

06.10.2021 

11.10.2021 

13.10.2021 

14.10.2021 

15.10.2021 

20.10.2021 

28.10.2021 

29.10.2021 

NSA- 

nepravidelná 

skupinová aktivita 

Mobilné očkovanie proti 

covid 

Pokračujeme v triedení 

odpadu- kamenica 

Zelenina pre rodiny v núdzi 

Komunitná záhrada -rezivo 

Komunitná záhrada-záhony 

Komunitná záhrada -záhony 

Komunitná záhrada 

natieranie plotu 

Ako triedime odpad- 

kamenica 

Zelenina pre rodiny v núdzi 

Mobilné očkovanie -covid 

 

 

 

 

 

 

10 

31 

10 

5 

5 

5 

10 

4 

11 

7 

17 

 

15.10.2021 KA- komunitná Mapovanie potrieb- Pávňa  12  
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aktivita 

 

Dátum Druh aktivity Názov aktivity Počet 

uţívateľov 

Počet intervencií 

 ZKL Základné sociálne 

poradenstvo 

41 

 

82 

 ŠP Špecializované 

poradenstvo 

5 5 

 PRV Pomoc pri uplatňovaní 

práv a právom 

chránených záujmov 

20 25 

 

November  2021 

Dátum Druh aktivity Názov aktivity Počet 

aktivít 

Počet 

uţívateľov/intervencií 

 ZČ Záujmová činnosť 1  4 

 PSD Príprava na školské 

vyučovanie 

7  31 

 NC Nízkoprahový klub 5  19 

23.11.2021 

24.11.2021 

24.11.2021 

NSA- 

nepravidelná 

skupinová aktivita 

Stretnutie s pedagógmi SOŠ 

Ţelovce 

Zelenina pre rodiny v núdzi 

Akcia vajcia- potr. pomoc 

rodinám v núdzi 

 

 

3 

6 

6 

20 

 

 

Dátum Druh aktivity Názov aktivity Počet 

uţívateľov 

Počet intervencií 

 ZKL Základné sociálne 

poradenstvo 

35 50 

 ŠP Špecializované 

poradenstvo 

1 1 

 PRV Pomoc pri uplatňovaní 

práv a právom 

chránených záujmov 

7 8 

 

 

December  2021 

Dátum Druh aktivity Názov aktivity Počet 

aktivít 

Počet 

uţívateľov/intervencií 

 ZČ Záujmová činnosť 0  0 

 PSD Príprava na školské 

vyučovanie 

5  16 

 NC Nízkoprahový klub 7  25 

14.12.2021 

17.12.2021 

17.12.2021 

20.12.2021 

22.12.2021 

23.12.2021 

27.12.2021 

31.12.2021 

31.12.2021 

NSA- 

nepravidelná 

skupinová aktivita 

Potravinová pomoc pre 

obyvateľov obce 

Zelenina pre rodiny v núdzi 

Stretnutie s členmi rady KC 

Pokračujeme v triedení 

odpadu 

Potravinová pomoc pre 

rodiny v núdzi 

Mobilné PCR testovanie 

Zabezpečenie nákupu pre 

osoby v karanténe 

Testovanie na covid 

Zabezpečenie nákupu pre 

 

 

 

 

9 

19 

9 

10 

10 

9 

60 

6 

9 

6 
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osoby v karanténe 

 

Dátum Druh aktivity Názov aktivity Počet 

uţívateľov 

Počet intervencií 

 ZKL Základné sociálne 

poradenstvo 

38 82 

 ŠP Špecializované 

poradenstvo 

0 0 

 PRV Pomoc pri uplatňovaní 

práv a právom 

chránených záujmov 

5 5 

 

Pracovníci KC  k decembru 2021 evidujú celkovo 179  uţívateľov  SS, z toho 46 detí  vo 

veku do 15.r. 

 

 

Realizované aktivity a oznamy priebeţne  uverejňujeme na: 

https://www.facebook.com/Komunitne centrum Cerovo 
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4. SPOLUPRACUJÚCE   SUBJETY 

 

Počas roku 2021  pracovníci KC Cerovo v rámci realizácie aktivít a iných činností 

spolupracovali s nasledovnými subjektmi: 

Subjekt  Oblasť spolupráce 
Centrum konkrétnej pomoci 

Femina Levice 

 spolupráca pri pomoci osobám v núdzi- materiálna a 

potravinová 

Útulok Dobrý pastier Bzovík  spolupráca pri pomoci osobám v núdzi- materiálna 

a potravinová pomoc vo forme vajec 

ZŠ s MŠ Cerovo  spolupráca s riaditeľom a pedagógmi pri zabezpečení 

dištančného vzdelávania ţiakov z MRK 

SOŠ Ţelovce  spolupráca s riaditeľom a sociálnym pedagógom- pomoc 

pri komunikácii so študentmi a ich rodičmi, spolupráca 

pri dištančnom vzdelávaní, doručovanie študijných 

materiálov 

ÚPSV a R Krupina  dlhodobá spolupráca s pracovníkmi úseku sluţieb 

zamestnanosti,  SPOD a SK, odd. kompenzácie ŤZP 

Asistentka osvety zdravia v našej 

obci 

 spolupráca pri realizácii preventívnych aktivít spolu s jej 

RK, Mgr. Monikou Burisovou 

Policajní špecialisti pre prácu 

s komunitami PZ Krupina 

 dlhodobá spolupráca pri realizácii preventívnych aktivít, 

určených pre cieľové skupiny- deti, mládeţ a seniori, 

konzultácie postupov v krízových situáciách 

Okresný súd Zvolen  spolupráca s pracovníkmi  pri  riešení zadĺţenosti 

uţívateľov SS, probačný dohľad nad osobami po VTOS  

Centrum právnej pomoci Banská 

Bystrica 

 spolupráca pri riešení nepriaznivej  situácie uţívateľov , 

zadĺţenosť, osobné bankroty 

Ambulancie všeobecných 

a odborných lekárov pre deti 

a dospelých 

 

 uľahčenie prístupu a dostupnosti zdravotnej 

starostlivosti pre uţívateľov,  odborné konzultácie, 

objednanie na vyšetrenia -telefonicky a online  

Centrum sociálnych sluţieb 

Krupina 

 realizácia preventívneho programu pre rodiny 

SČK Zvolen a NTS SR Banská 

Bystrica 

 realizácia pravidelného odberu krvi v našej obci 

dobrovoľníci z našej obce  spolupráca pri realizácii rôznych  aktivít 

ECAV Cerovo  a RKC Litava  spolupráca so zástupcami cirkví v našej obci pri rôznych 

aktivitách 

Členovia Klubu dôchodcov 

v obci 

 spolupráca pri realizácii medzigeneračných aktivít 

finančná poradkyňa, p. Milučká  spolupráca pri realizácii aktivity Finančná gramotnosť, 

ktorú zameriavame predovšetkým na ţeny z MRK 

Sociálna poisťovňa Zvolen  spolupráca s pracovníčkami odd. dôchodkového 

poistenia- konzultácia  postupov pri rôznych 

záleţitostiach- starobné a invalidné dôchodky 

Stredoslovenská vodárenská 

prevádzková spoločnosť - Zvolen 

 spolupráca pri riešení nedoplatkov obyvateľov MRK za 

dodávku vody 
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5. VYHODNOTENIE PLNENIA CIEĽOV KOMUNITNÉHO CENTRA 

POČAS  ROKU  2021 

 

1.) Poskytovanie komplexných sluţieb jednotlivcovi/rodine/komunite, ktorí nie sú 

schopní svojpomocne riešiť vzniknutý sociálny problém, získavanie zručností či vlastnú 

sebarealizáciu 

Plnenie: Priebeţné poskytovanie odbornej pomoci v rámci sociálneho poradenstva na základe 

konkrétnych aktuálnych  potrieb uţívateľov sociálnej sluţby. V rámci práce s uţívateľmi SS 

sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci- spolupráce s ďalšími inštitúciami a subjektmi, 

ktoré sa priamo podieľajú na riešení nepriaznivých situácií uţívateľov.  

2.)  Aktivizácia, zvyšovanie kompetencií a zručností jednotlivcov a skupín 

Plnenie: Podpora uţívateľov SS k riešeniu vlastných problémov, prevzatie zodpovednosti za 

svoju nepriaznivú situáciu- schopnosť vyjadriť svoje názory a potreby, pomoc pri riešení 

rôznych situácií-  realizácia predovšetkým individuálne, v rámci sociálneho poradenstva. 

Uţívateľov SS podporujeme vo zvyšovaní svojich kompetencií a zručností- poradenstvo 

v rôznych oblastiach- napr. pracovné poradenstvo, nácvik komunikačných zručností, 

sprostredkovanie spolupráce s ďalšími inštitúciami a subjektmi na základe aktuálnych potrieb 

uţívateľov 

3.) Prevencia sociálno-patologických javov 

Plnenie: Realizácia  preventívnych aktivít na rôzne témy- viď prehľad realizovaných aktivít 

za jednotlivé mesiace počas roka. Cieľovou skupinou, na ktorú sa prevaţne zameriavame sú 

deti a mládeţ, ale tieţ  aj dospelí a seniori. V rámci preventívnych programov (preventívne 

skupinové aktivity, neformálne a individuálne rozhovory) sa zameriavame na témy: 

medziľudské vzťahy, medzigeneračná spolupráca a komunikácia, sexuálna výchova- besiedky 

na tému tehotenstvo, antikoncepcia, výber partnera, riešenie rovesníckych konfliktov, 

uţívanie omamných látok, škodlivosť fajčenia, hygienické návyky, starostlivosť o naše 

prostredie v obci a iné, na základe aktuálnych potrieb obyvateľov . 

Pri realizácii preventívnych aktivít často  spolupracujeme aj  s asistentkou OZ (Zdravé 

regióny)  v našej obci  a ďalšími subjektmi  

4.) Podpora spolupráce a efektívnej koordinácie tých subjektov, ktoré zasahujú do 

riešenia situácie sociálne vylúčených osôb (obec, vzdelávacie inštitúcie, poskytovatelia 

sociálnych sluţieb a sluţieb zamestnanosti, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti). 

Plnenie: Na základe potrieb uţívateľov  SS sme v rámci individuálnej a skupinovej práce    

spolupracovali a tieţ sprostredkovali spoluprácu a ďalší kontakt uţívateľom s nasledovnými 

subjektmi- Obec Cerovo, ZŠ s MŠ Cerovo, SOŠ  Ţelovce, CSS Krupina, ÚPSV a R Krupina, 

rôzni odborní lekári, a iné.  
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5.) Sprostredkovanie kontaktu so širším prostredím, podpora začleňovania do 

existujúcich sociálnych sietí, štruktúr, sluţieb a inštitúcií. 

Plnenie: V rámci  sociálneho poradenstva s uţívateľom SS, na základe vzniknutých potrieb- 

sprostredkovanie spolupráce  s ďalšími inštitúciami a subjektmi, podpora vo vyuţívaní 

dostupných sluţieb, zapájanie sa do aktivít v KC, v obci a v rámci realizácie rôznych aktivít, 

zameraných na  cieľové skupiny (deti, mládeţ, dospelí, seniori) do realizácie ktorých 

zapájame aj iné subjekty, či uţ z obce alebo zo širšieho okolia,    sprostredkovanie dostupných 

sluţieb (realizácia nepravidelných skupinových a komunitných aktivít) Uvedený cieľ sa 

snaţíme napĺňať aj v rámci realizácie komunitnej práce. Obyvateľov podporujeme v zapájaní 

sa do verejného diania v našej obci 

 

6.) Podpora a pomoc pri zlepšovaní prístupu cieľových skupín k ďalším sociálnym a 

iným podporným sluţbám (napr. právnej pomoci, psychologickej pomoci a pod.). 

Plnenie: Realizujeme na základe aktuálnych potrieb uţívateľov SS v rámci sociálneho 

poradenstva. Spoločne konzultujeme  postup riešenia ich nepriaznivej sociálnej situácie 

a sprostredkovávame ďalšiu pomoc, či uţ inú sociálnu sluţbu, právne poradenstvo, a iné. 

 

7.) Pomoc pri zlepšovaní prístupu obyvateľov k zdravotnej starostlivosti a posilnenie ich 

zodpovednosti za svoje zdravie, realizácia preventívnych aktivít rôzneho zamerania pre 

všetky vekové kategórie obyvateľov  

Plnenie: Realizujeme preventívne aktivity na rôzne témy v oblasti zdravia a  zdravého 

ţivotného štýlu. Počas roku sme sa v súvislosti s predchádzaním ochoreniu covid venovali  

prevencii, a to v spolupráci s OCÚ realizovaním pravidelného testovania na covid, 

v spolupráci s organizáciou Zdravé regióny sme poskytli obyvateľom moţnosť dať sa 

zaočkovať proti covid, realizovali sme tieţ mobilný odber krvi v našej obci. 

Individuálne, v rámci sociálneho poradenstva pomáhame uţívateľom SS na základe ich 

aktuálnych potrieb pri komunikácii (písomnej a telefonickej)  a konzultácii postupov  

s rôznymi odbornými lekármi a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti 

8.) Podpora a pomoc pri zlepšovaní prístupu obyvateľov k  prostriedkom umoţňujúcim 

zvyšovanie vzdelania, skvalitňovania bývania a získania práce., zvyšovanie finančnej 

gramotnosti.  

Plnenie: V priebehu roku realizácia aktivity Finančná gramotnosť- spolupráca s finančnou 

poradkyňou, v rámci sociálneho poradenstva pomoc a podpora uţívateľov SS  v hľadaní si 

zamestnania, pomoc pri spisovaní a podávaní Ţiadostí o prijatie do zamestnania. Taktieţ sme 

boli mládeţi a ich rodičom nápomocní pri oslovovaní stredných škôl a pomoci pri štúdiu na 

SOŠ Krupina, Zvolen a Ţelovce.   

9.) Budovanie vzájomnej tolerancie a akceptácie medzi obyvateľmi MRK a ostatnými 

obyvateľmi obce prostredníctvom poskytovaných sluţieb a aktivít 

Plnenie: Komunitné centrum realizuje rôzne aktivity, či uţ priamo v KC, kde sa stretávajú 

obyvatelia obce všetkých vekových kategórií, alebo iné aktivity realizované v obci, 
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spoločenské stretnutia, športové aktivity, deň detí. Ich cieľom je vzájomné prepájanie 

a stretávanie sa obyvateľov z majority aj z minority.   

10.) Podpora aktívnej účasti a participácie sociálne ohrozených skupín obyvateľstva na 

verejnom, spoločenskom a kultúrnom ţivote v obci 

Plnenie: Komunitné centrum iniciovalo vznik Rady KC, ktorú tvoria zástupcovia obyvateľov 

ţijúcich v osade Kamenica a Pávňa a tieţ ostatných obyvateľov z obce. Doteraz sme mali 

v intervale 1x mesačne štyri stretnutia, kde sme komunikovali o potrebe ich aktívnej 

participácie  a účasti na verejnom ţivote v obci. Obyvatelia z osady sa začínajú zúčastňovať 

stretnutí obecného zastupiteľstva. Čo sa týka účasti na spoločenskom a kultúrnom ţivote, 

obyvatelia týchto lokalít sa zúčastňujú rôznych aktivít realizovaných v obci. 

11.) Podpora vzdelávania detí a mládeţe, podpora ukončenia základného vzdelania a 

pokračovania v ďalšom štúdiu na strednej resp. vysokej škole. 

Plnenie: V priebehu roku sme s deťmi pracovali v rámci aktivity PSD - Klub školákov- 

príprava na školské vyučovanie a počas nariadených preventívnych opatrení v súvislosti 

s covid 19 a dištančnej výučby ţiakov ZŠ a študentov SŠ sme im boli nápomocní pri výučbe  

a spracovaní zadaného učiva predovšetkým individuálne. 

Počas dištančnej formy výučby sme spolupracovali s pedagógmi ZŠ Cerovo a s pedagógmi 

SOŠ Ţelovce pri zabezpečení študijných materiálov pre deti z MRK. V rámci individuálnych 

a skupinových aktivít s deťmi  mládeţou komunikujeme o potrebe ďalšieho vzdelávania a 

uplatnenia sa na trhu práce, pokračovania v štúdiu na SŠ. V štúdiu na SŠ nám aktuálne 

pokračujú dvaja ţiaci, dvaja štúdium zanechali.  

 

12.) Podpora záujmovej činnosti a zmysluplného trávenia voľného času. 

Plnenie: Realizácia rôznych skupinových aktivít (záujmovej činnosti, nízkoprahového klubu, 

nepravidelných skupinových aktivít a komunitných  aktivít) zameraných na  získavanie 

a upevňovanie  nových zručností a schopností-  krúţok šikovných rúk, krúţok varenia, rôzne 

športové aktivity,  vzbudzovanie zodpovednosti u detí a mládeţe  za stav nášho prostredia 

v obci- zber drobného odpadu v obci, práce v komunitnej záhrade.  Aktivity boli v priebehu 

roku obmedzené na základe nariadených preventívnych opatrení v súvislosti s covid 19 (zákaz 

vychádzania, obmedzenie realizácie skupinových a komunitných aktivít) 

 

13.) Pomoc pri uplatňovaní sa na trhu práce, sprostredkovanie sluţieb zamestnanosti 

vrátane poradenstva v oblasti zamestnanosti. 

Plnenie: Na základe potrieb a poţiadaviek uţívateľov SS  sme sa v priebehu roku venovali 

v rámci sociálneho poradenstva vyhľadávaniu aktuálnych pracovných ponúk v blízkom 

i širšom okolí, písaniu Ţivotopisov, Ţiadostí o prijatie do zamestnania, nácvikom 

komunikačných zručností, potrebných pri pracovnom pohovore, pomoci uţívateľom SS pri 

písomnej a telefonickej komunikácii s rôznymi inštitúciami.  

14.) Realizácia aktivít zameraných na mladé matky, starostlivosť o deti a domácnosť 
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Plnenie: V priebehu roku s ohľadom na obmedzenia v súvislosti s covid nebola realizovaná 

konkrétna aktivita. V prípade potreby sme s matkami komunikovali individuálne v rámci 

sociálneho poradenstva.  

15.) Pomoc pri riešení nedoplatkov za dodávku vody/elektriny, poskytovanie 

poradenstva v oblasti zadĺţenosti a exekučných konaní 

Plnenie: V rámci sociálneho poradenstva sme boli našim obyvateľom nápomocní pri 

komunikácii so SSVPS Zvolen a SSE Ţilina. Nešlo pritom len o obyvateľov z osady, o pomoc 

nás poţiadali aj ostatní obyvatelia z obce. Taktieţ sme sa venovali riešeniu exekúcií  

a zadĺţenosti obyvateľov, komunikovali sme s exekútorskými úradmi a  s okresnými súdmi .  

 

 

 

 

 

 

 


