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1.Komunitné centrum Ostrovany 

 

Zriaďovateľom komunitného centra je obec Ostrovany. Komunitné centrum sa 

nachádza  na konci obcev 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-preventívnejoblasti, 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 

Európskehosociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného 

programuĽudské zdroje a spočívalo v poskytovaní a zabezpečovaní odborných a iných 

činností aaktivít, ktoré prispievali k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených tak 

naindividuálnej, 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 zhoršovaniunepriaznivej 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 podnikanísa v komunitnom centre fyzickej osobe v nepriaznivej 

sociálnej situácii: 

a)poskytuje 

1. sociálneporadenstvo 

 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)vykonávapreventívnaaktivita 

c)zabezpečuje záujmová činnosť. 

 

 V Komunitnom centre sa vykonáva komunitná práca a komunitná rehabilitácia. 

Odborné činnosti vykonávané v rámci komunitného 

centramožnoposkytovaťambulantnousociálnouslužbouprostredníctvom komunitného centra a 

terénnou formou sociálnej službyprostredníctvomterénnehoprogramu. 

 

2.Financovaniekomunitnéhocentra 

 

 Prevádzka komunitného centra je financovaná/zabezpečovaná z nasledovných zdrojov: 

1. zo zdrojov v rámci NP KS MRK (predovšetkým náklady spojené s celkovou cenoupráce  

pracovníkov KC, paušálne sumy vyhradené na aktivity) 

2. z rozpočtu obce Ostrovany (všetky náklady spojené s prevádzkou a údržbou KC). 

 

3.Poslanie a vízia Komunitného centra 

 

Poslaním komunitného centra je prostredníctvom poskytovania komplexných 

sociálnych služieb, predovšetkým efektívnym a kontinuálnym vykonávaním komunitnej práce 

a komunitnej rehabilitácie, napomáhať opätovnej sociálnej inklúzii príslušníkov 

marginalizovanej rómskej komunity, ako na individuálnej úrovni, tak aj v rovine samotnej 

komunity.  



Prioritnou cieľovou skupinou vzhľadom na poslanie a ideu fungovania KC sú deti a 

mládež, u ktorých sa KC zameriava na podporu vzdelávania a túžbu po osobnostnom raste 

a komplexnom osobnom rozvoji. Vytvára tak potenciál pre ich budúce spoločenské 

etablovanie sa v zmysle plnohodnotných členov spoločnosti bez znakov marginalizácie a 

sociálneho vylúčenia. Na tieto aktivity v rámci NP KS MRK sú vyčlenené peňažné 

prostriedky v hodnote 100€ mesačne. 

 

Medzi vízie KC patria okrem poskytovania sociálnych služieb definovaných zákonom 

o sociálnychslužbách najmä: 

 Prekonávanie stereotypov a odstraňovanie bariér medzi majoritnou skupinou obyvateľstva  

a príslušníkmi MRK žijúcich v lokalite, budovanie vzájomnej akceptácie a tolerancie. 

 Zamedzenie prehlbovania sociálneho vylúčenia príslušníkov komunity s dôrazom na  

posilňovanie pocitu osobnej zodpovednosti a aktívneho prístupu k riešeniu problémov. 

 Vytvoriť priestor pre spoločenské aktivity a spoločenské stretávania príslušníkovkomunity  

a napomáhať tak zvyšovaniu kohézie samotnej komunity. 

 Zvyšovať povedomie príslušníkov komunity v oblasti zdravia a prevencie ochorení, 

zvyšovať celkovú hygienickú úroveň v komunite, predovšetkým prostredníctvom 

osvojovania si štandardných hygienických návykov u detí a mládeže. 

 Zvyšovať záujem detí a mládeže o vzdelanie a kontinuálne vzdelávanie sa, s ťažiskomna 

poskytovanieneformálnehovzdelávania. 

Zvyšovaťúroveňškolskejzrelostia školskejpripravenostidetíz komunityvpredškolskomvekuad

osiahnuť, takzvýšenieichúspešnostipriprijímanínaštandardné základné školy na 

úkoršpeciálnych základnýchškôl. 

 

5.Klienti komunitného centra 

 

Obec Ostrovany má2310 obyvateľov, z toho –74 % je príslušníkov 

marginalizovaných rómskych komunít. Klienti komunitného centra sú prevažne zo sociálne 

vylúčenéhoprostredia, kde badať nasledujúce znaky:  

dlhodobo nezamestnaní, nízka vzdelanostná úroveň,nízky ekonomický status (so 

zreteľom napríjem),výskytsociálno-

patologickýchjavov,sociálnaodkázanosť,nižšiaúroveňv starostlivostiozdravie,nedbanlivosťv p

redprimárnoma primárnomvzdelávaní. 



 

V tejto lokalite je : 

Ženy -   863 

Muži -  854 

 

Vekové zloženie: 

Deti: od6 -14 rokov – 405 

           15 - 60 rokov –937 

 nad 60 - 80 rokov –   36 

 

Komunitnécentrum navštevujú klientiod6rokovdo 80 rokov 

Ženy - 287 

Muži – 227 

z toho deti – 207 

Spolu – 514 

 

6.Ciele komunitného centra 

 

 Ciele KC vychádzajú z hlavného cieľa projektu v zmysle podpory sociálnej inklúzie a 

pozitívnych zmien v komunitách u všetkých sociálne ohrozených skupín s dôrazom na 

marginalizované rómske komunity (MRK) prostredníctvom rozvoja komunitnej práce v 

komunitných centrách (KC).  

  

Medzi ciele KC patrí: 

 

zvýšiť skvalitnenie školskej dochádzky a školskej úspešnosti žiakov zo sociálne  

znevýhodneného prostredia a z MRK; 

 zvýšiť vzájomnú toleranciu a akceptáciu medzi rómskym a nerómskym obyvateľstvom obce  

prostredníctvom poskytovaných služieb a aktivít; 

 eliminovať nerovnosti šancí pri uplatnení sa rómskej populácie na trhu práce zvyšovaním  

ich sociálnych zručností (kurzy, besedy, zverejňovanie pracovných ponúk, poradenstvo); 

 zvýšiť pozitívny prístup k zmysluplnému tráveniu voľného času detí, mládeže a dospelých; 

 eliminovať sociálnu exkurziu zapojením sa cieľovej skupiny obyvateľstva do  



spoločenského, kultúrneho života obce, poskytnúť priestor pre ich sebarealizáciu; 

 zvýšiť aktívnu účasť a participáciu sociálne ohrozených skupín obyvateľstva na verejnom,  

spoločenskom, kultúrnom živote obce. 

 

Medzi špecifické ciele a úlohy KC patrí : 

1.Predchádzanie šírenia nákazlivého ochorenia COVID – 19, hlavne medzi MRK 

v časti, kde žijú Rómovia. 

 Osveta v teréne. 

 Mapovanie výskytu ochorenia. 

 Dodržiavanie karantény chorých. 

 Hygienické opatrenia a používanie rúšok alebo iných ochranných pomôcok. 

 V spolupráci s ostatnými organizáciami obce kooperovať pri predchádzaní, prípadní riešení  

krízových situácii v súvislosti s pandémiou. 

 2. Eliminácia záškoláctva a pravidelná príprava na školské vyučovanie: 

 Dohľad nad dištančným vzdelávaním v spolupráci so ZŠ a MŠ. 

Konzultácia o dodržiavaní pravidelnosti školskej dochádzky. 

 Zlepšenie čitateľskej gramotnosti a všeobecných základných školskýchzručností. 

 3. Zvýšenie finančnej gramotnosti: 

 Motivovať k splácaniu pozdĺžností voči : nebankovým subjektom, bankám a rôznym   

inštitúciám. 

Poradenstvo pri efektívnom hospodárení v domácnostiach. 

 Osveta v oblasti neuváženého zadlžovania. 

 4. Podporiť sociálnu inklúziu 

 Zapájaním klientov do spoločenských aktivít (vzdelávacie, kultúrne,propagačné) s 

prítomnosťou majority a minority. 

 V období pandémie pracovníci komunitného centra šili pre prijímateľov sociálnej 

služby ochranné rúška, ktoré následne so starostom obce, sociálnou pracovníčkou, členmi 

MOPS a terénnymisociálnymi pracovníkmi roznášali do každej domácnosti, aby tak znížili 

mieru nákazy v obci. Informovali prijímateľov sociálnej služby, ako majú dodržiavať 

pandemické opatrenia, dezinfekciu rúk, nosenie rúšok a neskôr aj respirátorov v interiéri,ale aj 

v exteriéri, dodržiavanie vzdialenosti medzi inou osobou, aj na ulici, zákaz vychádzania 

a navštevovania príbuzných, zákaz spoločenských udalosti a iné opatrenia, ktoré sa často 



menili a tie bolo treba stále prijímateľom sociálnych služieb opakovať a informovať, aby ich 

dodržiavali a rešpektovali dané pravidlá pre toto pandemické obdobie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktné údaje:                                                    Telefón: 0919 299 139 

                                                                       e-mail: ostrovanykc@gmail.com 


