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Vznik, história a poslanie Komunitného centra 

 

Komunitné centrum v obci Ostrovany vzniklo na základe riešenia potreby nepriaznivej 

sociálnej situácii marginalizovaného obyvateľstva či už jednotlivca, alebo celej komunity. 

Svoju činnosť začalo v obci už v roku 2009 pod občianskym združením ETP 

Slovensko so sídlom v Košiciach. Občianske združenie spolupracovalo s obcouna rôznych 

projektoch pre marginalizovanú rómsku komunitu. 

V roku 2012 bola schválená výstavba budovy komunitného centraz finančných 

prostriedkovposkytnutých Ministerstvom dopravy SR. Budova začala slúžiť potrebám  

obyvateľom v roku 2015 a vzhľadom na vyšší počet klientov bolo schválených sedem 

pracovníkov Komunitného centra. Svoju činnosť vykonávali od februára 2015 do konca 

októbra 2015.  

Dôvodom prerušenia činnosti KC bolo, že obec bola jedna z tých 150 obcí, ktoré prešli 

pod Úrad splnomocnenca vlády  pre rómske komunity. Opätovnú činnosť KC začalo 

v septembri 2017 s dvomi pracovníkmi. Od júna 2018 začalo oficiálnu činnosť s tromi 

pracovníkmi, ktorí tam pracujú doposiaľ. 

Za riadenie a koordináciu komunitného centra je zodpovedná 

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

- odborný pracovník - KC – Mgr. Rakaš Michal 

- asistentka odborného pracovníka – KalejováJanuvová Zuzana 

V zmysle §24d zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zmene a doplnení niektorých 

zákonov: 

V komunitnom centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii  

a) poskytuje 

1. základné sociálne poradenstvo, 

2. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, 
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3. pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školy a 

školského zariadenia, 

b) vykonáva preventívne aktivity, 

c) zabezpečuje záujmové aktivity. 

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. 

Poslanie komunitného centra v obci Ostrovany je prostredníctvom poskytovania 

kompletných sociálnych a komunitných služieb: 

- prispievať k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených na lokálnej 

individuálnej úrovni. 

- nachádzať vhodné formy a programy na riešenie zistených sociálnych problémov. 

- odstraňovať priepasť medzi Rómami a majoritou, vyrovnávať nedostatkyna oboch 

stranách a viesť k vzájomnej tolerancii. 

- upevňovať spoluprácu KC s organizáciami, ktoré rozširujú jej pôsobnosť. 

- podporovať vzdelávanie a túžbu po poznaní a pomáhať tak vytvoriť zdravé osobnosti, 

ktoré nebudú zaťažené predsudkami a netolerantným správaním k iným ľuďom. 

- poskytovať spôsob lepšieho trávenia voľného času. 

 

Ciele komunitného centra 

- znižovanie a eliminovanie nerovností šancí pri uplatnení sa rómskej populácie 

v školách a na trhu práce poskytovaním pomoci pri príprave na školskú dochádzku, 

školením. 

- posilnenie kultúrnej identity Rómov, poskytnutím priestoru pre ich sebarealizáciu. 

- predchádzanie prehlbovaniu sociálneho vylúčenia Rómov a sociálne vylúčených 

obyvateľov do ovplyvňovania procesov sociálneho rozvoja. 

- napomáhať búrať bariéry a stereotypy, ktoré prevládajú medzi majoritnou 

a minoritnou skupinou obyvateľstva. 

- včasná intervencia. 

 

Priestorové vybavenie Komunitného centra 
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Komunitné centrum je poschodová budova s rozlohou 158 m² zastavanej plochy. Jeho 

súčasťou je: 

a) vstupný priestor predsieň. 

b) chodba, ktorá je prechodom do celého komunitného centra. Z nej sa vchádza do 

kancelárie komunitných pracovníkov, ktorá slúži na individuálnu konzultáciu s 

prijímateľom sociálnych služieb, spisovú dokumentáciu. 

c) miestnosť na aktivity, v ktorej sa uskutočňujú rôzne preventívne, voľnočasové, 

komunitnéaktivity pre prijímateľov sociálnych služieb. 

d) sociálne zariadenie WC pre prijímateľov sociálnych služieb. 

e) malá miestnosť na aktivity. 

f) technická miestnosť. 

 

Úlohy pracovníkov komunitného centra 

Odborný garantKCjeho úlohou je organizačné, metodické a personálne riadenie 

komunitného centra v takej kvalite, aby bolo zaistené plnenie cieľov práce komunitného 

centra vo vzťahu k jeho klientom a dodržiavanie štandardov komunitného centra.  

Odborný pracovník KCpoverený riadením komunitného centra koordinuje celú činnosť 

KC, organizačne a obsahovo zabezpečuje činnosti a aktivity projektu, poskytuje sociálne 

poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chráneným záujmom klientom KC. 

Vytvára a udržuje strategické partnerstvá s jednotlivcami, organizáciami a inštitúciami. 

Poskytuje poradenstvo a asistenciu inštitúciám a samosprávam pri vytváraní strategických 

koncepcií sociálneho začleňovania. Zapája sa do procesov tvorby sociálnej politiky. 

Zabezpečuje aktivity nevyhnutné na realizáciu a rozvoj služieb KC; organizovanie, metodiku 

a personálne vedenie pracovníkov KC; vykonáva aktivity nevyhnutné pre chod KC. 

Pracovník KC asistuje odbornému pracovníkovi pri výkone jeho činnosti, vykonáva 

práce podľa pokynov a pod metodickým vedením garanta KC. Zabezpečuje informovanie 

rôznych skupín o aktivitách a činnosti komunitného centra. Vyhľadáva klientova 

potenciálnych užívateľov služieb KC. Snaží sa o aktívne zapájanie a podporurôznych skupín. 

Samostatne realizuje odborne nenáročné aktivity a úkony(napr. vedie voľnočasové aktivity 

pre deti a mládež, realizuje vybrané aktivity v rámci nízkoprahového programu, preventívne 

aktivity, vypomáha pri doučovaní, organizuje komunitné podujatia a aktivity). 

Počas pandémie Covidu 19 sa pracovníčky komunitného centrazapájali, ako 

dobrovoľníčky do celoplošného testovania, ktoré sa konalona dvoch odberných miestach 
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v obci Ostrovany a to v areáliZákladnej školy a v priestoroch Obecného úradu. Testovanie sa 

vykonávalo v pravidelných intervaloch od decembra 2020 do mája 2021. Pracovníci 

komunitného centra boli nápomocní pri osvete o potrebách očkovania proti Covid 19 a obec 

Ostrovany sa ako prvá z obci sabinovského okresu zapojila do celoplošného očkovania na 

Covid 19. Bolo zaočkovaných približne 80 % dospelých obyvateľov obce. 

Pracovníci taktiež boli nápomocní pri vybavovaní SOS dávky prostredníctvom 

ÚPSVaR a pri registrácii v očkovacej lotérií, ktorá niektorým prijímateľom sociálnej služby 

pomohla zlepšiť ich finančnú situáciu. 

Poskytované služby KC : 

 

 

Spolu za KC  

Výkončinností 

v zmysle §24d) 

Zákona448/2008 

Z.z. o sociálnych 

službách 

 

 

Rok 

 

 

Počet 

intervencií a 

aktivít 

 

Počet klientov 

Individuálne 

aktivity 

Základné 

sociálne 

poradenstvo 

01/2021   208     98  

02/2021   229   133 

03/2021   325   166 

04/2021   199   101 

05/2021   200     95 

06/2021   192     74 

07/2021   109     50 

08/2021   246   115 

09/2021   171     80 

10/2021   152     79 

11/2021   147     78 

12/2021     99     35 

 Špecializované 

poradenstvo 

01/2021       8       5 

02/2021       7       6 

03/2021       5       4 

04/2021       8       8 

05/2021       6       6 

06/2021       4       4 

07/2021       5       5 

08/2021       6       5 

09/2021       3       3 

10/2021       5       4 

11/2021       6       5 

12/2021       6       6 
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Pomoc pri 

uplatňovaní 

práv a právom 

chránených 

záujmov  

01/2021   113     84 

02/2021   131     97 

03/2021   210   157 

04/2021   124     83 

05/2021   104     65 

06/2021     71     43 

07/2021     42     34 

08/2021   135     90 

09/2021     61     50 

10/2021     59     49 

11/2021     67     55 

12/2021     49     34 

 

Skupinové 

aktivity  

Pomoc pri 

príprave na 

školské 

vyučovanie 

01/2021       0       0 

02/2021       0       0 

03/2021     14     14 

04/2021       8     14 

05/2021     11     32 

06/2021       5     31 

07/2021       5     54 

08/2021       8     93 

09/2021       7     78 

10/2021      11     67 

11/2021      14     63 

12/2021      22     81 

 

 

Preventívne 

aktivity 

01/2021        0       0 

02/2021      12     11 

03/2021      12     12 

04/2021        6       9 

05/2021        6     20 

06/2021        4     22 

07/2021        3     10 

08/2021        9     72 

09/2021        7     55 

10/2021        8     53 

11/2021      14     43 

12/2021      22     51 

Skupinová Záujmová 

činnosť 

01/2021        0       0 

02/2021        0       0 

03/2021        0       0 
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04/2021        0       0 

05/2021       10                 73 

06/2021       21   106 

07/2021      20   125 

08/2021      18   137 

09/2021      18   150 

10/2021      18   120 

11/2021        9     53 

12/2021        3         10 

Individuálna Komunitná 

rehabilitácia 

01/2021        4       4 

02/2021        2       2 

03/2021        3       3 

04/2021        7       5 

05/2021        5       5 

06/2021        3       3 

07/2021        7       7 

08/2021        2       2 

09/2021        4       4 

10/2021        4       4 

11/2021        2       5 

12/2021        3       3 

Skupinová Komunitná 

rehabilitácia 

01/2021        0       0 

02/2021        0       0 

03/2021        0       0 

04/2021        0       0 

05/2021        2       9 

06/2021        1       4 

07/2021        2       9 

08/2021        2       8 

09/2021        2       8 

10/2021        2       8 

11/2021        1       4 

12/2021        2       8 

Skupinová Komunitná 

aktivita 

01/2021        0       0 

02/2021        0       0 

03/2021        0       0 

04/2021        0       0 

05/2021        0       0 

06/2021        1     35 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktné údaje:            Telefón: 0919 299 139 

e-mail: ostrovanykc@gmail.com 

07/2021        1     39 

08/2021        1     36 

09/2021        1     36 

10/2021        1   180 

11/2021        0       0 

12/2021        1   600 


