
Komunitné centrum Ostrovany 

 

Zriaďovateľom komunitného centra je obec Ostrovany. Komunitné centrum sa 

nachádza  na konci obce v rómskej osade. V komunitnom centre sa venujeme prevažne 

sociálne vylúčeným osobám, rodine, alebo skupine osôb, ktoré sa ocitli v nepriaznivej 

sociálnej situácii a sú ohrození sociálnym vylúčením, majú obmedzené schopnosti a možnosti 

spoločensky sa začleniť a samostatne riešiť svoje problémy. Poskytuje odborné činnosti 

v sociálno-preventívnej oblasti, aktivity pre lepšie začlenenieklientov, ktorí sa ocitli v 

nepriaznivej životnejsituácii. 

Komunitné centrum vzniklo 01. februára 2015 v rámci Národného projektu 

Komunitné 

centrá(ITMS27120130553)vďakapodporeEurópskehosociálnehofonduv rámciOperačnéhopro

gramuZamestnanosťa sociálnainklúzia. Prevádzkovateľom KC bola obec Ostrovany 

zastúpená starostom obce. 

Poslanie komunitného centra pokračovalo v období od 2018, vďaka podpore 

z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci 

Operačného programu Ľudské zdroje a spočívalo v poskytovaní a zabezpečovaní odborných 

a iných činností a aktivít, ktoré prispievali k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne 

vylúčených tak na individuálnej, ako aj na lokálnej úrovni. 

Komunitné centrum je zariadenie poskytujúce koncepciu zacielenú na vzdelávanie 

a rozvoj záujmových a voľnočasových aktivít, na občiansku svojpomoc. Vytvára tak 

priestorové a materiálne podmienky pre komunitný rozvoj a komunitnú rehabilitáciu. 

Prispieva tak k predchádzaniu vzniku, alebo zhoršovaniu nepriaznivej sociálnej situácii 

obyvateľov obce a riešeniu k miestnych sociálnych problémov, k sociálnemu začleneniu osôb 

sociálne vylúčených na individuálnej ako aj lokálnej úrovni. 

 

 Podľa§24d) zákonč.448/2008 Z.z. zákona o sociálnych službách a o zmene a doplnení 

zákona o živnostenskom podnikaní sa v komunitnom centre fyzickej osobe v nepriaznivej 

sociálnej situácii: 

a)poskytuje 

1. sociálne poradenstvo 

2. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov 

3. pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie 



dieťaťa do a zo školského zariadenia 

b) vykonáva preventívna aktivita 

c) zabezpečuje záujmová činnosť. 

2. V komunitnom centre sa vykonáva komunitná práca a komunitná rehabilitácia. 

3. Sociálnu službu v komunitnom centre možno poskytovať ambulantnou sociálnou službou 

a terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu. 

V obci Ostrovany je v komunitnom centre poskytovaná ambulantná a terénna forma 

sociálnej služby. 

 

      Za riadenie a koordináciu komunitného centra je zodpovedná 

 

- odborný pracovník - garant KC  - Mgr. Marková Renáta, 

- odborný pracovník - KC – Mgr. Rakaš Michal 

- asistentka odborného pracovníka – Kalejová Januvová Zuzana 

 

Prevádzkové hodiny 

 

Pondelok - 7:30 – 10:30hod. -  12:30 -15:30hod. 

Utorok     - 7:30 – 10:30hod. -  12:30 -15:30hod. 

Streda      - 7:30 – 10:30hod. -  12:30 -17:00hod. 

Štvrtok    - 7:30 – 10:30hod. -  12:30 -15:30hod. 

Piatok     -  7:30 – 10:30hod. -  12:30 -14:00hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktné údaje:                                                    Telefón: 0919 299 139 

                                                           e-mail: ostrovanykc@gmail.com 

 


