
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

KOMUNITNÉ CENTRUM  PRENČOV 

SPRÁVA O ČINNOSTI  

ZA ROK 2021 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Eva Murančanová – odborný garant KC 



 

2 

 

1.Komunitné centrum obec Prenčov 

Vznik, história a poslanie komunitného centra 

Komunitné centrum (ďalej KC) vzniklo na základe potreby riešenia nepriaznivej sociálnej 

situácie občanov zo segregovanej skupiny obyvateľov MRK  uzatvorením zmluvy o spolupráci 

číslo 016/2015-IZ-4.OIV medzi Implementačnou agentúrou pre Operačný program 

Zamestnanosť a sociálna inklúzia a obcou Prenčov podpísanou v Bratislave dňa 28.01.2015. 

Obec Prenčov sa zapojila do realizácie Národného projektu komunitných centier,  Národný 

projekt Komunitné centrá sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci 

Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Tento pilotný projekt naša obec 

realizovala od 1.2.2015 do 31.10.2015. Od 1.3. 2016 sa naša obec zapojila do Národného 

projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni, 

ďalej len NP PVSSKIKÚ. Národný projekt PVSSKIKÚbol v trvaní od 3/2016 do 8/2019 

v zmysle zmluvy.Dňa 11.01.2020 nadobudla účinnosť Zmluva o spolupráci číslo 

N20200107012 uzatvorená medzi Obcou Prenčov a Implementačnou agentúrou Ministerstva 

práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v rámci Národného projektu Budovanie 

odborných kapacít na komunitnej úrovni. Projekt sa realizuje od septembra 2019   do februára 

2023. 

Poslaním komunitného centra je prostredníctvom poskytovania komplexných sociálnych 

a komunitných služieb: 

➢ prispievať k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených na lokálnej 

i individuálnej úrovni 

➢ nachádzať vhodné formy a programy na riešenie zistených sociálnych problémov 

➢ odstraňovať priepasť medzi rómami a nerómami, vyrovnávať nedostatky na oboch 

stranách a viesť už mladých k 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 nerovnosti šancí pri uplatnení sa rómskej populácie v školách 

a na trhu práce poskytovaním pomoci pri príprave na školskú dochádzku,  školení, 

tréningov a kurzov 

➢ budovanie vzájomnej tolerancie a akceptácie medzi rómskym a nerómskym 

obyvateľstvom obce prostredníctvom spoločných aktivít 
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➢ 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 

 

Realizované projekty a sociálne služby v danom regióne za posledné štyri roky 

 

NP BOKKU, 1.9.2019 – 31.10.2020 v zmysle zmluvy účinnej od 11.1.2020 

NP PVSSKIKÚ, 1.3.2016 – 31.8.2019 v zmysle zmluvy, od 1.9.2019 projekt naďalej 

pokračuje z vlastných prostriedkov na základe oznámenia z dňa 27.8.2019 

NP TSP, 1.9.2016 – 31.8.2019 v zmysle zmluvy, od 1.9.2019 projekt naďalej pokračuje 

z vlastných prostriedkov na základe oznámenia z dňa 27.8.2019 

Opatrovateľská služba, 1.1.2016 – 30.4.2018 

Prepravná služba, 1.1.2015 – stále trvá 

Senior park Prenčov, 1.1.2013 – stále trvá 

Dennýstacionár, 2018 

 

 

Umiestnenie komunitného centra a jeho dostupnosť pre cieľové skupiny  

Komunitné centrum v obci Prenčov je umiestnené v budove vo vlastníctve obce, ktorá je 

postavená v centre obce. KC je prístupné príslušníkom marginalizovanej rómskej 

komunityz osady na okraji obce, ale i z rôznych častí obce. Obec Prenčov patrí do kategórie 

malých obcí. Podľa výsledkov Štatistického úradu, ktoré vychádzali zo Sčítania obyvateľov, 

domov a bytov 2021 v obci žije k 1.1.2021 637 občanov. Z toho bolo 332 žien, čo je 52,12 %  

a 305 mužov, čo činí 47,88 % . V obci žije 53 Rómov (údaj podľa Atlasu rómskych komunít 

2019). 

Priestorové vybavenie: 

1.miesnosť, kde sa realizujú programy zamerané na vzdelávanie a záujmové činnosti. 

Miestnosť je vybavená 12 stolmi, 60 stoličkami, interakčnou tabuľou a dataprojektorom. 

2.miestnosť je kuchynka, kde sa pripravuje občerstvenie pre klientov a účastníkov KC.  

3.miestnosť pre výkon sociálneho poradenstva a administratívu. Miestnosť je vybavená stolmi 

a stoličkami, PC technikou, tlačiarňou a potrebným kancelárskym vybavením. 
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4.miestnosť je knižnica s policami s knihami, ktorá je  spojená s PC miestnosťou s kompletným 

vybavením 8 ks PC techniky s prístupom na internet, stoly, stoličky 

5.miestnosť je posilňovňa, ktorá je vybavená posilňovacími strojmi 

6.miestnosť – hygienické zariadenia pre dámy a pánov, 

ktoré sú vybavené 3 WC, 2 pisoáre a 2 umývadlá 

7.miestnosť sú dámske sprchy (2 ks). V tejto miestnosti 

sa nachádza aj práčka so sušičkou prádla. 

8.miestnosť sú pánske sprchy (2 ks)  

 

 

2. Národný projekt Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni 

 

     Národný projekt Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni (ďalej „NP BOKKÚ“) 

sa v obci realizuje na základe Zmluvy o spolupráci číslo N20200107012 uzatvorenej medzi 

zmluvnými stranami Obcou Prenčov a Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR. Zmluva je účinná od 11.01.2020 a národný projekt NP BOKKÚ, 

kód projektu IMS2014+: 312041Y403,  sa realizuje v období od septembra 2019 do februára 

2023. Projekt NP BOKKÚ je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci 

Operačného programu Ľudské zdroje a zo Štátneho rozpočtu.  

 

     V zmysle projektu sa Obec Prenčov zaviazala vytvoriť tri  pracovné miesta: odborný garant 

komunitného centra, odborný pracovník komunitného centra a pracovník komunitného centra 

s nástupom od septembra 2019. Štvrté pracovné miesto komunitný pracovník komunitného 

centra bolo vytvorené od  7.5.2021.  Zároveň sa Obec Prenčov zaviazala vytvoriť pracovníkom 

komunitného centra vhodné podmienky na účasť na vzdelávaní, supervízii a zabezpečiť 

metodickú podporu pracovníkom KC. 

 

3. Ciele projektu  

     Hlavným cieľom projektu BOKKÚ je  budovanie a rozvoj odborných kapacít 

poskytovateľov vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni za 

účelom zvýšenia efektívnosti ich činnosti, t.j. poskytovať kvalitnú odbornú podporu 

jednotlivcom a rodinám ohrozeným chudobou a sociálnym vylúčením vedúcu k 

svojpomocnému riešeniu svojich sociálnych problémov, rovnako poskytovať podporu vedúcu 

k rozvoju celých komunít cieleným využívaním komunitných zdrojov.  

     Špecifickými cieľmi projektu sú: 

 budovanie odborných kapacít vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na 

komunitnej úrovni 

 budovanie odborných kapacít formou metodickej podpory a vzdelávania 

poskytovateľov komunitných centier  
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 budovanie odborných kapacít formou podpory budovania partnerstiev a sieťovanie 

aktérov krízovej intervencie na komunitnej úrovni 

 budovanie odborných kapacít formou podpory komunitnej práce v komunitnom centre 

Pravidelne za účelom vyhodnotenia činnosti KC a monitorovania je vykonávaná analýza 

prínosov a dopadov činnosti komunitného centra.  

 

3.1 Budovanie odborných kapacít vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na 

komunitnej úrovni 

     V zmysle projektu  BOKKÚ Obec Prenčov vytvorila tri  pracovné miesta pre pracovníkov 

v komunitnom centre: odborný garant komunitného centra, odborný pracovník komunitného 

centra a pracovník komunitného centra. Všetky pracovné miesta boli obsadené od 01.09.2019. 

Štvrté pracovné miesto komunitný pracovník komunitného centra malo byť  v zmysle dohody 

s Implementačnou agentúrou MPSVaR SR vytvorené v prvom polroku 2020, ale jeho 

vytvorenie sa posunulo na prvý polrok roka 2021. Pracovné miesto bolo obsadené od 7.mája 

2021. Na pozíciu komunitného pracovníka KC  bola presunutá pracovníčka z pozície pracovník 

KC a uvoľnená pracovná pozícia pracovník KC bola obsadená od 1.júla 2021.  

       Pracovníci komunitného centra Prenčov zodpovedajú  za realizáciu služieb, aktivít                     

a činností KC, ktoré sú prístupné pre celú obec/komunitu. Pomáhajú zvyšovať zručnosti ľudí 

na miestnej úrovni, podporujú a rozvíjajú ich osobnostné kompetencie a motiváciu                          

k samostatnému riešeniu problémov, aktivizujú ich a posilňujú sebavedomie a zodpovednosť. 

Prispievajú k zmierňovaniu napätí v komunite, sú pripravení byť neformálnym mediátormi 

prípadných konfliktov. Svojou činnosťou sa snažia prispieť k sociálnemu začleňovaniu osôb 

sociálne vylúčených, marginalizovaných skupín, zraniteľných a znevýhodnených 

osôb.Primárnou cieľovou skupinou komunitného centra sú prevažne sociálne vylúčené skupiny 

obyvateľstva, jednotlivci, ako aj celé rodiny, ktorí majú sťažený prístup k získaniu 

inštitucionálnej pomoci, vzdelaniu, či zamestnaniu sa. Sekundárnou cieľovou skupinou sú 

všetci ďalší obyvatelia obce Prenčov.  Klientmi KC sú najmä príslušníci marginalizovanej 

skupiny obyvateľstva, členovia rodín zo znevýhodneného sociálneho prostredia 

s charakteristickými znakmi: - nízka vzdelanosť, výskyt sociálno-patologických javov, silná 

sociálna závislosť na štáte, dlhodobá nezamestnanosť, nízke príjmy, ľudia „bez domova“, 

podpriemerná úroveň bývania a sociálna exklúzia. Klientmi sú najmä členovia  

marginalizovanej rómskej komunity, ale aj ostatní obyvatelia obce, ktorí sa ocitnú 

v nepriaznivej sociálnej a životnej situácii bez vekového ohraničenia. 

     Všeobecne je úlohou komunitných pracovníkov spájať ľudí, učiť ich formulovať potreby, 

ciele, podporovať ich v hľadaní zdrojov, mediovať riešenie konfliktov, moderovať verejné 

stretnutia, prepájať jednotlivé skupiny a členov, pomáhať pri začleňovaní marginalizovaných 

skupín obyvateľov do spoločnosti. Komunitní pracovníci sú často v  rolách organizátora, 

facilitátora, učiteľa zručností, mediátora, psychológa, pedagóga, vychovávateľa.  Pracovníci 

KC hľadajú možnosti, ktoré napomáhajú k riešeniu nepriaznivej sociálnej situácie všetkým jej 

obyvateľom formou rôznych odborných činností, poradenských činností, skupinových aktivít 

a programov pre všetky vekové skupiny obyvateľov. Pracovníci poskytujú sociálne 
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poradenstvo, odborné poradenstvo, špecializované sociálne poradenstvo, vykonávajú 

komunitnú prácu a komunitnú rehabilitáciu, poskytujú včasnú intervenciu, pomoc pri príprave 

na školskú dochádzku a školské vyučovanie,  sprevádzanie dieťaťa do a zo školského 

zariadenia, poskytujú výchovno–vzdelávacie a aktivizačné služby pre deti, mládež, rodinu 

a nezamestnaných, organizujú záujmovú činnosť a voľnočasové aktivity. 

         Pracovníci KC musia byť odborníkmi, musia mať požadované vzdelanie, skúsenosti  

a prax v oblasti sociálnej práce a komunitnej práce, osobnostné 

predpoklady: empatia; komunikačné zručnosti; rešpekt k 

odlišnostiam; schopnosť zvládať náročné situácie, spojené    s 

výkonom povolania; schopnosť pracovať pod stresom; 

komunikačné zručnosti; schopnosť pracovať v tíme; schopnosť 

riešiť konflikty, motivácia pre prácu vo vylúčených 

komunitách/lokalitách, motivácia pomáhať a podobne. 

Požiadavky na pracovníkov komunitného centra sú jasne 

definované, rovnako ako ich poslanie a pracovné náplne:  

➢ Odborný garant: cieľom odborného garanta KC 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 poverený riadením komunitného centra 

koordinuje celú činnosť KC, organizačne a obsahovo zabezpečuje činnosti a aktivity 

projektu v obci Prenčov, 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 na úspešnú realizáciu projektu 

BOKKÚ 

➢ Odborný pracovník KC: zodpovedá za realizáciu služieb, aktivít a činností KC, ktoré 

sú prístupné pre celú obec/komunitu. Pomáha zvyšovať zručnosti ľudí na miestnej 

úrovni, podporuje a rozvíja ich osobnostné kompetencie a motiváciu k samostatnému 

riešeniu problémov, aktivizuje ich a posilňuje sebavedomie a zodpovednosť. Prispieva 

k zmierňovaniu napätí  v komunite, je pripravený byť neformálnym mediátorom 

prípadných konfliktov. Svojou činnosťou sa snaží prispieť k sociálnemu začleňovaniu 

osôb sociálne vylúčených, a to ako na individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni, zisťuje 

a mapuje potreby komunity; vyhľadáva klientov a potencionálnych prijímateľov KC; 

realizuje aktivity v oblasti prípravy na školskú dochádzku a školské vyučovanie; 

vedenie aktivity prebiehajúce v KC 

➢ Pracovník KC: asistuje odbornému pracovníkovi pri výkone jeho činnosti, vykonáva 

práce podľa pokynov a pod metodickým vedením odborného pracovníka. Zabezpečuje 

informovanie rôznych skupín o aktivitách a činnosti komunitného centra, vyhľadáva 
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klientov a potenciálnych užívateľov služieb KC, snaží sa o aktívne zapájanie a podporu 

rôznych 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).  

➢ Komunitný pracovník KC: vykonáva pracovné činnosti terénnou formou, 

spoluzodpovedá za prípravu a realizáciu aktivít komunitného centra, mapuje potreby 

prijímateľov služby, zabezpečuje sieťovanie a komunikáciu s partnermi, spolupracuje s 

ďalším tímom zamestnávateľa, verejnoprávnymi a štátnymi inštitúciami a ďalšími 

subjektami, so zámerom rozširovania možností riešenia nepriaznivej sociálnej situácie, 

alebo problému prijímateľov sociálnej služby. 

      Obec Prenčov vo svojom komunitnom centre zamestnáva kvalifikovaných, odborne 

zdatných pracovníkov s mnohoročnými skúsenosťami v oblasti sociálnej práce, práce 

s klientom a skupinou, empatických pracovníkov, ktorí sú nielen zamestnancami komunitného 

centra, ale sú najmä ľuďmi s pozitívnym vzťahom ku všetkým skupinám klientov, 

k príslušníkom majoritnej i minoritnej komunity. Zamestnávaním takýchto pracovníkov obec 

prispieva k naplňovaniu cieľa projektu, ktorým je  budovaniu odborných kapacít vybraných 

sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni.  

3.2 Budovanie odborných kapacít formou metodickej podpory a vzdelávania poskytovateľov 

komunitných centier  

     Obec Prenčov sa v rámci projektu BOKKÚ zaviazala vytvoriť pracovníkom komunitného 

centra vhodné podmienky na účasť na vzdelávaní, supervízii a zabezpečiť metodickú podporu 

pracovníkom komunitného centra. V zmysle zmluvy  o spolupráci je potrebné zabezpečiť účasť 

pracovníkov:  

 na supervízii (predpokladá sa, že každý zamestnanec 

absolvuje 24 hodín tímovej supervízie počas trvania 

projektu),  

 na sociálno-psychologickom výcviku (predpokladaný 

rozsah 112 hodín pre každého zamestnanca KC),  

 na vzdelávacom kurze špecificky zameranom na 

komunitnú prácu, ktorý bude úzko previazaný 

s praktickým výkonom odborných pracovníkov – 

komunitných pracovníkov (predpokladaný rozsah 112 

hodín pre každého zamestnanca KC) 

  na odborných tematických stretnutiach.  

     Žiaľ, situácia na Slovensku súvisiaca so šírením pandémie COVID-19, opatrenia prijaté 

v boji so šírením choroby, zákaz vychádzania, obmedzenia sociálnych kontaktov, mali za 

následok aj zníženie počtu vzdelávacích aktivít, seminárov, školení, tematických stretnutí, 

supervízií, ktoré mohli pracovníci KC Prenčov v roku 2021 absolvovať. Vzdelávania prebiehali 

väčšinou online formou a supervízie boli minimalizované. V období od 1.1.2021 do 31.12.2021 

sa pracovníčky KC zúčastnili týchto vzdelávacích aktivít a absolvovali nasledovné supervízie:  
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Tabuľka č. 1 Prehľad supervízií 

Pracovná pozícia Meno a priezvisko 

účastníka 

Supervízia Dátum 

absolvovania 

odborný garant Mgr. Eva Murančanová tímová  supervízia 4.3.2021 

pracovník KC Monika Chovanová tímová  supervízia 4.3.2021 

odborný garant Mgr. Eva Murančanová tímová  supervízia 13.5.2021 

komunitný 

pracovník 

Monika Chovanová tímová  supervízia 13.5.2021 

odborný pracovník Mgr. Eliška Bendíková tímová  supervízia 13.5.2021 

odborný garant Mgr. Eva Murančanová tímová  supervízia 24.8.2021 

komunitný 

pracovník 

Monika Chovanová tímová  supervízia 24.8.2021 

odborný pracovník Mgr. Eliška Bendíková tímová  supervízia 24.8.2021 

pracovník KC Mgr. Martina Rievajová tímová  supervízia 24.8.2021 

odborný garant Mgr. Eva Murančanová individuálna supervízia 11.11.2021 

komunitný 

pracovník 

Monika Chovanová individuálna supervízia 11.11.2021 

odborný pracovník Mgr. Eliška Bendíková individuálna supervízia 11.11.2021 

pracovník KC Mgr. Martina Rievajová individuálna supervízia 11.11.2021 

 

     Tabuľka č. 2 Prehľad absolvovaných vzdelávaní 

Pracovná pozícia Meno a priezvisko 

účastníka 

Názov vzdelávacej aktivity/kurz Dátum 

absolvovania 

komunitný 

pracovník 

Monika Chovanová Úvod do komunitnej práce 7.6.2021 

komunitný 

pracovník 

Monika Chovanová Mapovanie a analýza potrieb a formulácie 

cieľov 

10.6.2021 

komunitný 

pracovník 

Monika Chovanová Komunitné plánovanie. Plán KC. 18.6.2021 

komunitný 

pracovník 

Monika Chovanová Dobrovoľníctvo v KC 22.6.2021 

komunitný 

pracovník 

Monika Chovanová Komunitná mediácia, a riešenie konfliktov, 

vyjednávanie, aktivizácia a vyhľadávanie 

lokálnych lídrov I. 

6.7.2021 
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komunitný 

pracovník 

Monika Chovanová Komunitná mediácia, a riešenie konfliktov, 

vyjednávanie, aktivizácia a vyhľadávanie 

lokálnych lídrov II. 

7.7.2021 

komunitný 

pracovník 

Monika Chovanová Komunitný rozvoj 29.7.2021 

komunitný 

pracovník 

Monika Chovanová Sieťovanie 6.8.2021 

komunitný 

pracovník 

Monika Chovanová Motivácia 11.8.2021 

komunitný 

pracovník 

Monika Chovanová Moc a pomoc v pomáhajúcich profesiách 25.8.2021 

komunitný 

pracovník 

Monika Chovanová Metódy participácie 6.9.2021 

komunitný 

pracovník 

Monika Chovanová Práca so skupinou 13.9.2021 

odborný pracovník Mgr. Eliška Bendíková Komunikačné zručnosti v sociálnej práci 27.9.2021 

odborný garant Mgr. Eva Murančanová Komunikačné zručnosti v sociálnej práci 28.9.2021 

komunitný 

pracovník 

Monika Chovanová Moderovanie, facilitácia metódy 

organizovania I. 

27.9.2021 

komunitný 

pracovník 

Monika Chovanová Moderovanie, facilitácia metódy 

organizovania II. 

28.9.2021 

pracovník KC Mgr. Martina Rievajová Konflikt a vyjednávanie 20.10.2021 

komunitný 

pracovník 

Monika Chovanová Etnicita v kontexte práce s komunitou, rozvoj 

poznania a dejinách a tradičnej kultúre 

Rómov 

10.11.2021 

pracovník KC Mgr. Martina Rievajová Moc a pomoc 25.11.2021 

pracovník KC Mgr. Martina Rievajová Ako pracovať s mládežou 30.11.2021 

 

Obec sa snaží vytvárať vhodné podmienky na to, aby pracovníci mali 

priestor na samoštúdium, aby mali dostupnú odbornú literatúru 

z oblasti sociálneho poradenstva, sociálnej práce, komunitnej práce, 

aby poznali a ovládali Príručku projektu BOKKÚ, aby sledovali 

neustále sa meniace tlačivá, ovládali Etický kódex sociálneho 

pracovníka a mali priestor študovať a používať dôležité dokumenty 

a predpisy potrebné pre kvalitný chod KC.  

 

     3.3 Budovanie odborných kapacít formou podpory budovania partnerstiev a sieťovania 

aktérov krízovej intervencie na komunitnej úrovni 

      Poslaním KC Prenčov je, okrem iného, i pomoc užívateľovi sociálnej služby pri 

sprostredkovaní a pri využívaní inej verejnej služby podľa jeho potrieb, schopností a cieľov 

v záujme budovania kvalitných komunitných sociálnych služieb. KC Prenčov nechce a ani 

nenahrádza činnosť iných inštitúcií, ktoré pracujú s klientmi, poskytujú služby v komunite, 

regióne, riešia problémy klientov, podávajú pomocnú ruku, poskytujú odborné poradenstvo, 

vykonávajú preventívne aktivity a pod.. Snahou KC je však s tými inštitúciami pravidelne 

spolupracovať s cieľom uspokojovania potrieb komunity.  
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Komunitné centrum  Prenčov spolupracuje najmä s:  

➢ obcou 

➢ terénnymi sociálnymi pracovníkmi  

➢ vzdelávacími inštitúciami (materské, základné a stredné školy, školské kluby) 

➢ Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Banská 

Štiavnica 

➢ Zdravotníckymi zariadeniami, všeobecnými 

a odbornými lekármi v regióne 

➢ Zariadeniami sociálnych služieb, špecializovanými 

poradňami 

➢ Políciou 

➢ Banskobystrickým samosprávnym krajom 

➢ Poskytovateľmi služieb obyvateľom vylúčených lokalít (elektrárne, vodárne, plynárne 

a podobne) 

➢ Sociálnou poisťovňou 

➢ Zdravotnými poisťovňami  

➢ Slovenským Červeným krížom 

➢ Občianskymi združeniami, nadáciami, dobrovoľnými organizáciami  

➢ Klubom seniorov 

 

    Rok 2021 bol ovplyvnený šírením ochorenia COVID-19 a opatreniami obmedzujúcimi 

skupinové aktivity, stretávania, organizovanie stretnutí, podujatí, prednášok.   V roku 2021, 

rovnako ako v predchádzajúcom roku, bola najintenzívnejšia spolupráca so Základnou školou 

v obci Prenčov a v neďalekej obci Svätý Anton, kde  väčšina detí z našej obce navštevuje druhý 

stupeň ZŠ. Žiakom sme počas pandémie pomáhali pri pripojení sa na online výučbu, pri 

vypracovávaní domácich zadaní, pri príprave na vyučovanie, pri zvládnutí učebnej látky. Tí 

žiaci, ktorí nemajú výpočtovú techniku alebo mobilný telefón s  prístupom na internet sa mohli 

zúčastňovať online výučby v našom KC. Disponujeme s počítačovou miestnosťou vybavenou 

6 stolovými počítačmi s neobmedzenými prístupom na internet.  

     Pomocnú ruku sme podávali našim obyvateľom pri objednávaní sa na pravidelné testovanie, 

asistovali sme pri mobilnom očkovaní v obci, pomáhali sme s vytlačením COVID passov, 

potvrdení o prekonaní ochorenia, poskytovali sme základné informácie ohľadom ochorenia 

COVID-19, aktuálnych platných opatreniach, povinnostiach občanov pri boji s ochorením. 

V rámci ochrany zdravia sme boli nápomocní pri roznesení respirátorov do domácností 

klientov, ktoré zabezpečila obec. Pravidelne komunikujeme s obvodnými lekármi klientov, 

s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom, s hlavným hygienikom 

a so zástupcami Banskobystrického samosprávneho kraja.  

     Najintenzívnejšia  spolupráca našich pracovníkov je so zástupcami úradu práce, sociálnych 

vecí a rodiny  a sociálnej poisťovne. Našim klientom pomáhame s vybavovaním sociálnych 
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dávok, podpory v nezamestnanosti, starobného, či invalidného 

dôchodku. Sme im nápomocní pri zaevidovaní sa na úrade práce, pri 

pravidelných kontaktoch na úrade, pri hľadaní si práce, pri výkone 

dobrovoľníckej činnosti, menších obecných služieb,  absolventskej 

praxe, pri začleňovaní sa do pracovného procesu, pri získavaní 

praktických skúseností. V roku 2021 sme poskytovali v spolupráci 

s úradom práce pomoc pri vybavovaní a poskytovaní Prvej pomoci, 

Prvej pomoci plus  a pri vyplácaní SOS dávok pre obyvateľov našej obce, ktorí nemajú príjem, 

prišli počas pandémie o prácu, stratili príjem zo živnosti, majú pokles tržieb z podnikania a pod.  

 

3.4 Budovanie odborných kapacít formou podpory skupinovej a komunitnej práce 

     Komunitné centrum poskytuje komplexné činnosti a aktivity, ktoré primárne vychádzajú              

z potrieb cieľových skupín, ako aj a z  personálnych,  priestorových a   materiálnych možnosti 

a kapacít komunitného centra. Pracovníci majú v KC zriadenú a vybavenú kanceláriu, v ktorej 

majú uloženú spisovú dokumentáciu. K dispozícii majú výpočtovú a telekomunikačnú techniku 

a pracovné pomôcky. Súčasťou KC je spoločenská miestnosť a miestnosť vybavená 

výpočtovou technikou s internetovým pripojením, kde sa vykonávajú skupinové aktivity, 

organizujú supervízie, prebieha poradenská činnosť, organizujú sa voľno-časové aktivity pre 

deti a mládež, prebieha doučovanie, online vzdelávanie, online porady a semináre. Materiálové 

vybavenie je vďaka zriaďovateľovi na dobrej úrovni, KC disponuje množstvom spoločenských  

hier pre deti, materiálu na tvorivé aktivity, v priestoroch KC sa nachádzajú ping-pongové stoly, 

futbalové lopty, stolný futbal. Súčasťou KC je aj posilňovňa a v jednej budove s KC sídli aj 

obecná knižnica. Obec vytvorila vhodné pracovné podmienky, zabezpečila po technickej 

i materiálnej úrovni KC tak, aby mohlo poskytovať kvalifikované sociálne služby príslušníkom 

komunity.  

 Činnosť komunitného centra  je  daná,  v oblasti odborných činností,  zákonom číslo  

448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších zmien a predpisov. Pracovníci KC 

poskytujú v zmysle zákona o sociálnych službách napr. sociálne poradenstvo, pomoc pri 

uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školské vyučovanie, 

preventívne aktivity, záujmová činnosť a ďalšie. KC Prenčov  napĺňa obligatórne činnosti 

stanovené  zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a realizuje ďalšie činnosti nad 

rámec zákonom definovaných činností. Poskytovanie týchto činností reflektuje identifikované 

potreby cieľových skupín. KC hľadá možnosti, ktoré napomáhajú k riešeniu nepriaznivej 

sociálnej situácie všetkým jej obyvateľom formou rôznych odborných činností, podporných 

činností, aktivít a programov. KC je zamerané primárne na systematickú prácu s deťmi, 

mládežou, dospelými, rodinami, seniormi, občanmi z  marginalizovanej rómskej komunity, ako 

aj spoluprácu s rôznymi úradmi, vzdelávacími inštitúciami, zdravotníckymi                                               

a špecializovanými zariadeniami.  
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     V KC Prenčov  sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii: 

a) poskytuje 

1. základné a špecializované sociálne poradenstvo 

2. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených 

záujmov 

3. pomoc pri príprave na školské vyučovanie 

a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského 

zariadenia     

b) vykonáva preventívna aktivita 

c) zabezpečuje záujmová činnosť 

      Činnosť KC Prenčov je rozdelená do niekoľkých oblastí pôsobenia. Špecializované sociálne 

poradenstvo je poskytované kvalifikovaným sociálnym pracovníkom predovšetkým dospelej 

populácii obyvateľstva v otázkach hospodárenia, pracovného poradenstva, riešenia krízových 

životných situácií. Činnosť sociálneho pracovníka sa zameriava aj na prevenciu pred sociálno-

patologickými javmi predovšetkým u detí a mládeže. Pre deti a mládež sú realizované 

pravidelné voľnočasové krúžky s rôznym zameraním – šport, kultúra, umenie, vzdelávanie. 

Okrem nich sú pripravované jednorazové aktivity reflektujúce dianie kalendárneho i 

cirkevného roka. Deti a mládež sa stretávajú v klubovej miestnosti, ktorá je dobre technicky 

i materiálne vybavená. Deti predškolského veku  pod vedením pracovníkov KC získavajú 

poznatky a schopnosti potrebné k príprave na školské prostredie. Deťom školského veku 

pracovníci KC pomáhajú so školským dovzdelávaním. Mládež je vťahovaná do prípravy 

mnohých projektov, ktoré realizujú so zamestnancami a dobrovoľníkmi zariadenia. Pre dospelú 

nezamestnanú populáciu sú v spolupráci s inými inštitúciami realizované rôzne prednášky, 

semináre a kurzy, ktoré im okrem vedomostí ponúkajú možnosť aktívneho trávenia voľného 

času. Aktívna je spolupráca s miestne príslušným úradom práce pri hľadaní zamestnania 

a ponuke rekvalifikačných kurzov. Osobitné postavenie má práca so seniormi a spolupráca so 

zariadením pre seniorov Senior Park Prenčov a s klubom dôchodcov.  

Sociálne poradenstvo je profesionálna odborná činnosť, vykonávaná odborníkom              

a založená na vzťahu, podpore, pomoci, rozvoji, optimálnom uplatnení klienta na jeho reálnej 

orientácii v živote. Sociálne poradenstvo slúži na odstránenie, prípadne aspoň zmiernenie 

negatívnych návykov alebo spôsobov správania klienta a poskytuje pomoc pri jeho začleňovaní  

do spoločenského rámca, rodiny, pracovného kolektívu, komunity.  

V oblasti zákonom definovaných odborných 

činností pracovníci KC poskytovali pomoc pri príprave 

na školské vyučovanie, preventívne aktivity,  

organizovali záujmovú činnosť detí a mládeže. 

Poskytované sociálnej služby KC majú v portfóliu 

svojich odborných činností aj pomoc pri príprave na 

školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo 

školského zariadenia. Prijímateľmi týchto služieb sú 

primárne deti a mládež, ktorým zvládanie školských 

nárokov robí väčšie, či menšie problémy a úspešné zvládanie školských nárokov zvýši 
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pravdepodobnosť spoločensky sa začleniť a samostatne riešiť svoje problémy. V rámci tejto 

aktivity sa s účastníkmi aktivít píšu domáce úlohy, opakuje a utvrdzuje sa už získané 

vedomosti. Prípravu na školskú dochádzku deťom 

spestrujeme rôznymi skupinovými aktivitami, ako 

sú spoločenské hry, maľba, čítanie rozprávok, hravá 

matematika, gramatické pexeso, prechádzky do 

prírody a pod. Od júla 2021, keď to pandemická 

situácia dovolila, sme pravidelne každý piatok 

organizovali Krúžok šikovných rúk určený pre deti, 

mládež, dospelých i seniorov.  Záujmová činnosť 

organizovaná KC má rôznu formu od  voľno-

časových aktivít až po cieľavedomú špecifickú 

činnosť (napr. záujmové krúžky, tvorivé dielne), vždy je však doplnkom alebo podporou 

odbornej práce s užívateľmi služieb. Pracovníkom KC slúži ako prostriedok na zoznámenie a 

vytvorenie vzťahu dôvery medzi pracovníkom a užívateľom. Východiskom záujmovej činnosti 

sú identifikované potreby užívateľov služieb a obyvateľov obce so zameraním na ich rozvoj, 

zmysluplné trávenie voľného času, znižovanie rizikových faktorov výskytu sociálno-

patologických javov.  

Prostredníctvom vzdelávacích a voľno-časových aktivít poskytovaných ambulantnou 

alebo terénnou formou sú klienti KC vedení k vytváraniu svojpomocných skupín, ktoré majú 

možnosť prispieť k zmene svojej životnej situácii, ale zároveň aj k zmene riešenia rôznych 

problémov v rámci komunity. KC Prenčov je zamerané na prevenciu, intervenciu a motiváciu 

riešiť sociálny problém a snaží sa o komplexné zlepšenie životných zručností svojich klientov, 

za týmto účelom KC pravidelne v spolupráci s obcou organizuje spoločenské a športové 

podujatia pre všetkých občanov obce bez rozdielu veku, pohlavia, národnosti, farby pleti.     

 

4. ROK 2021 v skratke  

         

Začiatok roka 2021 našu činnosť ovplyvnili 

pretrvávajúce  opatrenia súvisiace so šírením  ochorenia 

COVID-19. Naše zariadenie vykonávalo svoju činnosť 

v obmedzenom režime za dodržiavania prísnych 

pandemických opatrení. Zamerali sme sa na pomoc obci pri 

objednávaní občanov na pravidelné testovanie, pomáhali 

sme s roznášaním respirátorov do schránok občanov, boli 

sme súčasťou covid tímu v obci, občanov sme registrovali 

na očkovanie, pomáhali sme s registrácii  a zabezpečí 

očkovania mobilnou očkovacou jednotkou v obci. 

Pomáhali sme  s  registrovaním občanov do očkovacej 

lotérie,  s vytlačením covid pasov.  
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Ochorenie COVID-19 neobišlo ani 

našu obec. V tomto neľahkom období 

nám pomocnú ruku podal Mgr. Maroš 

Balog z Úradu splnomocnenkyne 

vlády SR pre rómske komunity 

a priniesol pozitívnym občanom 

a rodinám v povinnej karanténe 

potraviny a nevyhnutnú materiálnu 

pomoc. Pracovníčky nášho KC, 

v tomto období, zabezpečovali nákupy 

pre občanov a ich roznos do 

domácností chorých občanov. 

 

Za dodržania prísnych pandemických opatrení sme v mesiaci 

marec zorganizovali Burzu šatstva a obuvi. Vecí bolo 

skutočne veľmi veľa, za čo patrí srdečná vďaka všetkým 

občanom obce i darcom z okolitých obcí, ktorí prispeli do 

zbierky. Veľmi veľa odevov našlo svojich majiteľov a tie, 

ktoré sme nerozdelili medzi našich klientov, sme posunuli 

občanov do Komunitného centra Šobov. Sme rady, že 

oblečenie môže i naďalej slúžiť a prinášať radosť aj iným 

sociálne znevýhodneným občanom.  
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V mesiaci apríl boli veľkonočné sviatky poznačené 

šírením ochorenia COVID-19, preto sa pani starostka 

rozhodla spríjemniť  občanom toto neľahké sviatočné 

obdobie, potešiť ich a vyvolať sviatočnú náladu 

veľkonočnou výzdobou po celej obci. My v KC 

v spolupráci s deťmi navštevujúcimi naše KC  sme 

oplietli koše, vyzdobili sme ich, vysadili sme 

kvetinovú výzdobu, sviatočne vyzdobili autobusové 

zastávky a celú obec. Veríme, že spoločný zámer sa 

podaril a aj táto výzdoba prispela k tomu, že 

veľkonočné sviatky v našej obci boli prežité 

v radosti, zdraví, spokojnosti a vo veľkonočnej 

nálade.  

Veľká noc a s ňou spojené výdavky sú pre mnoho 

rodín finančnou záťažou a tak sme sa rozhodli zapojiť 

do výzvy nadácie dakujeme.sk  Veľkonočná nádielka  

a predložiť príbehy dvoch znevýhodnených rodín z našej obce. Oba príbehy boli úspešné 

a  vďaka nadácii dakujeme.sk a zamestnancom VÚB banky sa nám   podarilo štedrým 

veľkonočným nákupom skrášliť sviatky jari dvom rodinám v nepriaznivej sociálnej situácii.  

V spolupráci s nadáciou dakujeme.sk pokračujeme 

i ďalej. Odborná garantka  nášho KC je zapojená do 

projektu nadácie dakujeme.sk  Východiská z generačnej 

chudoby pre marginalizované skupiny a samoživiteľov 

v oblasti finančného vzdelávania. V mesiaci apríl bol 

podporený náš projekt v rámci grantovej výzvy Pošli 

dobro mamám, kde sa nám za pomoci tejto nadácie  

a finančnej pomoci darcov podarilo pre mamičku z našej 

obce, ktorá sa ocitla  v neľahkej  životnej situácii,  vyzbierať sumu    761,- € a Občianske 

združenie Janyho Landla prispelo na podporu 

projektu sumou 500,- €.  

S uvoľňujúcimi sa opatreniami sa rozbehli aj 

aktivity komuitného centra v oblasti organizovania 

voľno-časových aktivít, kultúrno-spoločenských 

a športových podujatí. Prvou väčšou akciou, na 

ktorej príprave sa podieľalo komunitné centrum 

v spolupráci so Základnou a materskou školou 

Prenčov bola oslava Medzinárodného dňa detí. 

Spoločne sme pre deti  pripravili predpoludnie plné 

zábavných úloh, prekážok, rôznych športových 

i vedomostných disciplín. Užili sme si kopec smiechu a zábavy. Víťazom bol  samozrejme 

každý a pani starostka nás na konci prekvapila sladkým ocenením  v podobne nádhernej 

a chutnej torty. Každé dieťa si odnieslo okrem krásneho zážitku i diplom a sladký balíček.     
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V roku 2021 sa nám, za pomoci 

dobrovoľníkov  a pracovníkov obce,  

podarilo zlikvidovať čiernu skládku 

v rómskej časti obce, vyčistiť obecný potok, 

vyzdobiť obec pri príležitosti veľkonočných 

sviatkov, Podsitnianskych dní hojnosti, 

opraviť pódium na nádvorí komunitného 

centra. Každému jednému dobrovoľníkovi, 

ktorý priložil ruku k dielu  a podieľal sa na 

skrášlení obce, patrí naša srdečná vďaka, 

lebo aj vďaka vám  je naša obec vždy  

upravená, čistá, vyzdobená. 

Letné prázdniny sme s našimi 

deťmi strávili aktívne. V mesiaci 

júl sme zorganizovali futbalový 

turnaj komunitných centier na 

našom štadióne, v rámci 

Podsitnianskych dní hojností sme 

pre deti a mládež pripravili Stánok 

detskej radosti, podieľali sme sa na 

vyhlásení súťaže Najkrajšie 

vyzdobená záhradka, predzáhradka, 

balkón. Spolu so školopovinnými 

deťmi sme privítali výletom na 

obecný rybník a spoločnou 

opekačkou prázdniny. V auguste sme  

absolvovali denný letný tábor a dennú letnú školu, ktoré sa stretli 

s pozitívnou odozvou zo strany detí i dospelých.   

Od júla v  komunitnom centre pravidelne organizujeme Krúžok šikovných rúk, ktorý je každý 

týždeň venovaný inej tématike, zaujímavej technike 

a vždy na ňom vzniknú jedinečné a zaujímavé 

výtvory.  Krúžok si našiel  v našich aktivitách svoje 

stabilné miesto,  je určený pre všetky vekové 

kategórie a koná sa každý piatok v čase od 13.00 do 

15.00 hodiny.  
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Prišla jeseň a s ním nový školský rok. S deťmi zo základnej 

školy sme ho privítali popoludním plným zábavy, hravých 

vedomostných úloh, športových disciplín, popoludním  

s názvom Vitaj školský rok. September priniesol aj školské 

povinnosti, domáce úlohy, prípravy na vyučovanie. Každé 

popoludnie v čase od 13.00 sa môžete v komunitnom centre 

zúčastniť prípravy na vyučovanie, napísať si s našou 

pomocou domáce úlohy, pripraviť sa 

na vyučovanie.  

V septembri, pri príležitosti Medzinárodného dňa mlieka  v školách, 

sme zorganizovali pre deti z našej základnej a materskej školy aktivitu 

Deň mlieka. Spoločne sme navštívili  Balkov majer, kde  milí manželia 

Balkovci chovajú kozy, kravy, ovce, ošípané, sliepky a iné hospodárske 

zvieratá. 

Ochotní 

majitelia 

nám ukázali, ako sa dojí koza, 

ako sa spracováva mliečko, čo sa 

z neho vyrába, ako a kde žijú 

zvieratká, čím sa živia. Pohostili 

nás aj čerstvo nadojeným 

mliekom, pochutnali sme si na 

domácom sýriku a mali sme 

možnosť sadnúť si aj do 

obrovského traktora. Deťom sa aktivita 

veľmi páčila. 

V mesiaci október  sme, v spolupráci so 

Základnou školou s materskou školou 

v Prenčove, pripravili pre seniorov zo 

Senior Parku oslavu mesiaca október – 

mesiaca Úcty k starším. Deti zo školy 

a škôlky si pre babky a dedkov pripravili 

bohatý program plný piesní, básní, tancov 

a divadelných scénok.  Deti si za svoje 

krásne vystúpenie od seniorov vyslúžili 

sladkú odmenu. Na záver sme našim seniorom odovzdali krásne ručne vyrobené darčeky, ktoré 

pre nich s láskou pripravili deti zo školy, škôlky  a deti v našom komunitnom centre na krúžku 

šikovných rúk.  
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V nedeľu 24. októbra sa na Futbalovom štadióne uskutočnila Šarkaniáda 2021. Počasie nám 

prialo, slniečko svietilo, vietor podúval, šarkany lietali, deti a aj my dospelí sme sa  dosýta 

„vylietali“ po ihrisku, pochutnali sme si na  opekaných špekačkách a teplom čaji. Najkrajšie, 

najvytrvalejšie, najvyššie lietajúce, rodinné,  

ručne vyrobené a aj inovatívne šarkany si 

vyslúžili aj diplom a sladkú odmenu.  

 

Poslednou aktivitou, ktorú sme stihli 

zorganizovať, pred znovu prepuknutím pandémie 

a šírením ochorenia COVID-19,  bolo Tekvicové popoludnie, kde sme si s deťmi v priestoroch 

komunitného centra vyrezávali tekvice na Tekvicový sprievod, 

ktorý sa  v podvečerných hodinách vydal obcou. V maskách za 

svetla tekvíc a lampiónov, za sprievodu hudby z obecného 

rozhlasu,  sme sa vydali 

dedinou. Žiaľ, 

zhrošujúca pandemická 

situácia nám do konca 

roka 2021 nedovoľovala 

organizovať spoločné 

aktivity a stretávať sa. 

Naša práca nie je  len o organizácii kultúrno-spoločenských akcií, 

o výzdobe obce, o písaní domácich úloh s deťmi, o príprave na vyučovanie,  ale aj o pomoci 

každému jednému občanovi, každému, kto potrebuje pomôcť, poradiť, vyrozprávať sa, 

povzbudiť, každému, kto stratil príjem, zamestnanie alebo sa ocitol v nepriaznivej životnej 

situácii. Snažíme sa vždy podať pomocnú ruku a každý príslušník komunity je  u nás 

kedykoľvek vítaný.  

V mesiacoch august až október v našej obci prebiehalo mapovanie potrieb komunity, 

mapovanie potrieb mládeže a mamičiek s deťmi. Vzišli nám skutočne zaujímavé podnety, ktoré 

boli  zapracovaného do Plánu Komunitného centra Prenčov.  

V mesiaci október sme vypracovali  a  predložili žiadosť o dotáciu na Banskobystrický 

samosprávny kraj  v rámci výzvy na materiálne zabezpečenie športovej infraštruktúry. Projekt 

bol úspešný a v roku 2022 doplníme  posilňovňu o novú posilňovaciu vežu, rotopéd, podložky 
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pod stroje  a zrkadlá.  V novembri sme podali žiadosť 

o dotáciu z rozpočtu BBSK na organizáciu obľúbeného 

denného tábora, ktorý by sa mal konať v termíne od 15. 

do 19.augusta 2022. Projekt bol BBSK  finančne 

podporený  a v mesiaci august nás čaká týždeň plný 

zaujímavých aktivít, výletov, hier a smiechu. Úspešným  

bol aj náš  vianočný projekt Najsmutnejšie Vianoce 

podaný v rámci  výzvy nadácie dakujeme.sk z programu 

Dobrý pocit na oblátku. Sme veľmi radi, že Nadácia 

Úsmev ako dar, spomedzi mnohých stoviek  žiadateľov,  

podporila aj  naše dva projekty pre osamelé mamičky so 

školopovinnými deťmi, ktoré sa dostali do neľahkej 

životnej situácie pre chorobu a po strate zamestnania. Opätovne sa nám podarilo získať aj 

jednorázový príspevok pre rozvedenú klientku s maloletými deťmi z nadácie Janyho Landa vo 

výške 500,- €.  Úspešných bolo aj päť našich vianočných príbehov v programe VÚB 2021 – 

dielňa splnených želaní, keď spoločne so zamestnancami VÚB banky zakúpime vianočné 

darčeky pre päť detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a z jednorodičovských rodín 

a pripravíme im vianočné prekvapenie. Nielen vďaka našej snahe,  ale najmä vďaka darcom 

z našej obce a okolia sa nám podarilo skrášliť vianočné sviatky a obdarovať dedkov a babky  

v Senior Parku Prenčov krásnymi vianočnými balíčkami.  

 

5. Rada KC a činnosť dobrovoľníkov  

 

      Snahou komunitného centra Prenčov je poskytovať svoju služby nielen na vysokej 

profesionálnej, ale najmä na ľudskej úrovni. Byť prístupným pre všetkých občanov bez ohľadu 

na pohlavie, rasu, farbu pleti, vek, zamestnanecké postavenie, sociálne a majetkové pomery. 

Našou snahou je zapadnúť, byť prijatý v komunite, byť súčasťou života v obci, vybudovať si 

svoju stabilnú pozíciu, byť prvou inštitúciou, ktorú občan navštívi, keď má problém, ocitne sa 

v nepriaznivej životnej situácii, potrebuje pomôcť, poradiť, vyrozprávať sa. Byť ľudský, 

profesionálny, otvorený, dostupný pre všetkých, lebo bez našich klientov nemá naša snaha 

zmysel, bez občanov nie je možné usporiadať žiadnu skupinovú, či komunitnú aktivitu, bez 

žiakov, nie je možné pripravovať ich na doučovanie, bez detí, ktoré do KC radi chodia,  nie je 

možné realizovať voľno-časové aktivity a bez príslušníkov MRK, ale aj sociálne odkázaných 

občanov, ľudí v hmotnej, či sociálnej núdzi, bez neúplných rodín, osamelých rodičov, 

nezamestnaných, nevieme vykonávať špecializované  a základné poradenstvo.  
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      Práve preto, aby sme sa dostali do „uší“ 

a do povedomia každého občana, každého 

príslušníka komunity, každého dieťaťa, 

tínedžéra, dospelého, či seniora, je pre naše KC  

nevyhnutná a potrebná práca  a pomoc 

dobrovoľníkov. Dobrovoľníci šíria o poslaní, 

činnosti a cieľoch komunitného centra 

informácie, propagujú našu činnosť, podieľajú 

sa na príprave, realizácii  a publicite aktivít 

KC. Prácu dobrovoľníkov využívame aj pri 

práci s deťmi a mládežou, pri príprave na 

vyučovanie, vypracovávanie domácich úloh, najmä z odborných predmetov, doučovaní 

z cudzích jazykov, pri realizácii denných letných tábor, letných škôl a iných záujmových 

a voľno-časových programov. Dobrovoľníci sú súčasťou nášho kolektívu a pomáhajú nám 

poskytovať služby veľkému počtu klientov rôznych vekových kategórií a podať pomocnú ruku 

všade tam, kde je to potrebné a nevyhnutné. V roku 2021 pôsobili v našom KC traja 

dobrovoľníci, z toho 2 so zmluvou a 1 bez zmluvy, boli nám nápomocní najmä pri organizovaní 

voľno-časových aktivít,  kultúrno-spoločenských podujatí, výzdobe obce, doučovaní 

z anglického jazyka, príprave na vyučovanie, ale pomáhali aj ako darcovia, či sponzori.  

    V mesiaci október bola zriadená Rada komunitného centa Prenčov. Rada má šiestich členov: 

zástupkyňu seniorov v obci,  zástupkyňu MRK a mládeže,  poslanca obecného zastupiteľstva, 

riaditeľku školy, zástupkyňu tretieho sektora a zástupcu športovcov v obci. Rada KC bola 

zriadená so zámerom vtiahnúť príslušníkov komunity do činnosti KC, správy vecí verejných, 

získavania podnetov, námetov, názorov od občanov všetkých vekových kategórií  s cieľom 

efektívne vykonávať činnosť v prospech každého jedného člena komunity.   Ľudia z komunity 

vedia, čo potrebujú, len častokrát 

nedostávajú priestor na to, aby 

o tom mohli komunikovať. Dokážu 

sa zamýšľať nad riešeniami, 

navrhovať a aj ich realizovať. 

Našou snahou bolo nerozhodovať 

„o nich, bez nich“, ale aktívne ich 

zapájať do diania. Členovia Rady sa 

aktívne podieľajú na tvorbe akčnej 

časti strategického dokumentu 

Plánu Komunitného centra Prenčov.   

 

6. Analýza prínosov a dopadov činnosti poskytovateľa  

 

     Komunitné centrum Prenčov poskytuje predovšetkým primárne programy reagujúc na 

aktuálne pálčivé problémy a potreby miestnej komunity. Cieľom a poslaním KC, ktoré 

poskytuje služby bezplatne,  je poskytnutie komplexnej služby jednotlivcovi, rodine ako aj celej 

miestnej komunite, ktorá z rôznych dôvodov nemá možnosti na svoju vlastnú pomoc, sociálnu 
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mobilitu, získavanie sociálnych zručností či vlastnú sebarealizáciu. Okrem hlavného cieľa a 

poslania plní KC aj ďalšie špecifické ciele. Ide napríklad o podporu zmysluplného trávenia 

voľného času, prezentovanie svojej kultúry, zvykov, tradícií, pomoc pri uplatňovaní sa na trhu 

práce, prevenciu nežiadúcich patologických javov v týchto komunitách, podporu počas 

vzdelávania. Všetky služby a činnosť pracovníkov KC pritom vedenie k integrácii, 

svojbytnosti, samostatnosti občanov. KC poskytuje občanom v nepriaznivej životnej situácii 

pomoc, rady, podporu a smeruje ich k tomu, aby prekonali toto ťažké životné obdobie a po jeho 

prekonaní dokázali samostatne fungovať v spoločnosti.  

     Cieľom práce KC Prenčov je teda najmä: 

- zvýšenie sociálnej mobility klienta  a jeho schopnosti riadiť si svoj život samostatne 

- sprostredkovanie  služieb a aktivít, ktoré sú lokálne dostupné, ale poskytovatelia o klientoch        

    nevedia alebo klienti nevedia o službe 

- iniciovanie štrukturálnych zmien a ozdravných procesov v lokalite 

- minimalizovanie rizík spojených so životom v sociálne znevýhodňujúcom prostredí 

- spolupráca so subjektami realizujúcimi v lokalite rozvojové programy a poskytujúcimi  

    sociálne služby. 

 

       Činnosť pracovníkov komunitných centier je veľmi náročná na čas a trpezlivosť, pretože 

badateľné výsledky na strane minority i pozitívne hodnotenie činnosti pracovníka centra zo 

strany laickej verejnosti je minimálne. Z letmého pohľadu majority je často krát naša práca 

zbytočná, nepotrebná, avšak len do chvíle, kým si nik z nich nedostane do neľahkej životnej 

situácii, kedy je odkázaný na pomoc, odbornú radu, pomocnú radu pracovníkov nášho KC. 

Pozitívne výsledky a chuť do práce nám dodávajú individuálne hodnotenia a poďakovania od 

konkrétneho klienta – človeka z cieľovej skupiny. U neho  je možné badať, nakoľko sme 

dopomohli k zmene, prinútili zamyslieť sa, zaktivizovali, pomohli nájsť nový smer v živote, 

vyriešiť zdanlivo nevyriešiteľný problém, nasmerovali k integrácii do spoločnosti. Každý 

takýto konkrétny človek je potom pre nás povzbudením, výzvou i výsledkom. 

 

      Na druhej strane sú tu čísla projektu BOKKÚ, ktoré treba plniť, dokumenty, ktoré treba 

vypracovávať, správy, ktoré treba predkladať a množstvo byrokracie, ktorá nám často 

komplikuje okamžitú pomoc v prospech klienta. Kvôli, či „vďaka“ nepriaznivej situácii 

a opatreniam súvisiacich so zamedzením šírenia ochorenia COVID-19 sa počet našich   klientov 

oproti roku 2020 výrazne zvýšil. Bolo to spôsobené nárastom počtu občanov, ktorí sa dostali 

do nepriaznivej sociálno-ekonomickej situácie, prišli kvôli pandémii o prácu, poklesli im 

príjmy, zhoršil sa im zdravotný, ale najmä psychický stav, trpeli pocitom osamelosti, sociálneho 

vylúčenia, museli riešiť problémy, ktoré sme doteraz nepoznali. Vzrástol aj počet detí, ktoré sa 

zúčastňovali našich aktivít, prípravy na školskú dochádzku, zúčastňovali sa online výučby 

v našom KC.  

 

Počet klientov: Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

- detí 23 37 63 

- mládež do 15 rokov 0 4 8 

- dospelí 30 49 128 
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Obec Prenčov KC PRENČOV

Záver  

     Komunitné centrum Prenčov sa snaží pružne reagovať na potreby danej lokálnej komunity 

a rieši akútne problémy a potreby všetkých obyvateľov obce. Prostredníctvom realizovaných 

činností a aktivít sú klienti komunitného centra vedení k tvorbe svojpomocných skupín. 

Uplatnením svojpomocných skupín majú možnosť zmeniť svoju náročnú životnú situáciu, 

riešiť akútne problémy jednotlivca a celej komunity. Komunitné centrum sa zameriava na 

prevenciu, krízovú intervenciu, motiváciu. 

Uplatňuje komplexný prístup, zlepšuje 

komunikačné a životné zručnosti klientov, 

aktivizuje a zapája marginalizované skupiny, 

utvára a rozširuje systematickú prácu 

v prirodzenom prostredí klienta.  

      Komunitné centrum slúži pre všetkých 

obyvateľov danej komunity. Vstup je voľný 

a bezplatný. Zákaz vstupu platí pre občanov pod vplyvom návykových látok a s agresívnym 

správaním. Cieľom je vybudovanie bezpečného miesta, kde každý jeden príslušník komunity 

nájde pomoc, oporu, bude mu podaná  pomocná ruka. Pri práci s klientmi spolupracujeme 

s mnohými inými organizáciami a inštitúciami poskytujúcimi sociálnu pomoc. Neustále sa 

snažíme zdokonaľovať, vzdelávať, odborne rásť, aby sme boli kompetentní poskytnúť pomoc, 

pomôcť, podariť, spoločne zvládnuť nepriaznivú sociálnu situáciu, do ktorej sa náš klient 

dostal. V komunitnom centre sa snažíme zapojiť deti, rodičov, obyvateľov všetkých vekových 

kategórií  do aktívneho  prístupu k podieľaniu sa na dianí v obci Prenčov. Našou snahou je, aby 

ste v nás vždy našli oporu, pomoc, prišli si pre radu, lebo problémy a neľahké životné situácie 

sa lepšie zvládajú spoločne.  

     Roky 2020 a 2021 boli pre každého z nás náročné, prežívali sme obdobie, ktoré sme nezažili, 

zúžil sa sociálny kontakt medzi deťmi, mládežou, dospelými, seniormi, obmedzili sa návštevy 

v rodinách, aj činnosť nášho KC nefungovala tak, ako za bežného chodu. Veríme však, že 

pandémia už pominie a rok 2022  prinesie návrat do normálu, že budeme zdraví, spokojní a že 

čo najmenej budete potrebovať odbornú pomoc pracovníkov KC. Ak sa však dostanete do 

neľahkej životnej situácie, stratíte príjem, budete potrebovať radu, pomocnú ruku, alebo len tak 

sa vyžalovať, pochváliť, porozprávať, sme tu pre Vás každý pracovný deň a verte, ste u nás 

kedykoľvek srdečne vítaní, lebo len s vami, našimi občanmi, má naša práca zmysel.  

 

 Otváracie hodiny KC: 

   Pondelok:    9:00-16:30 

   Utorok:        8:00-14:30 

                                       Streda:         9:00-16:30 

 Štvrtok:       8:00-14:30 

 Piatok:         8:00-13:30 

 

                                                                                                       Telefón:  0903 612 514 alebo 0903 612 415 

 e-mail: kcprencov@gmail.com 


