
Výročná správa za rok 2021 

 

 

Zámer zriadiť a prevádzkovať Komunitné centrum v Chminianskych Jakubovanoch (ďalej KC) bol v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. 

o sociálnych službách a v súlade s komunitným rozvoj a komunitným plánom sociálnych služieb.  

KC je umiestnené v budove, v Chminianskych Jakubovanoch č.  20, 082 33 Chminianska Nová Ves a zriaďovateľom je obec Chminianske 

Jakubovany. 

V blízkosti budovy KC je situovaná Základná škola, Spojená škola a Materská škola. Najväčšia koncentrácia MRK obyvateľov je 

v neďalekej osade. Celkoví počet obyvateľov obce k 31.12.2021 je 2883 s toho MRK obyvateľov 2553. Umiestnenie komunitného centra 

rešpektuje podmienku nízkoprahovosti a bezprostrednosti vo vzťahu k primárnym užívateľom poskytovaných služieb – obyvateľom sociálne 

vylúčenej lokality, so súčasným zohľadňovaním jeho integračnej funkcie vo vzťahu k celej komunite. 

     Komunitná práca má v Chminianskych Jakubovanoch dlhodobú tradíciu a je organizovaná v budove, kde aj v minulosti sídlilo komunitné 

centrum ako Komunitné centrum Spolu. Komunitné centrum Spolu je stále aktívne a vykonáva svoju činnosť. V minulosti organizovalo všetky 

aktivity zamerané na komunitný rozvoj.  

Poslaním KC je prostredníctvom poskytovania komplexných sociálnych a komunitných služieb prispievať k sociálnemu začleňovaniu osôb, 

vylúčených na individuálnej, ale i lokálnej úrovni. Hľadať vhodné formy a programy na riešenie zistených sociálnych problémov. KC spolupracuje 

s organizáciami, ktoré rozširujú jeho pôsobnosť. Podporuje vzdelávanie a pomáha tak vytvoriť osobnosti, ktoré nebudú zaťažené predsudkami a 

netolerantným správaním k iným ľudom. Napriek zúriacej korona epidémii sa snažíme poskytovať služby klientom, s dodržaním všetkých opatrení, 

bez obmedzení a zamerané na zlepšenie života MRK komunity.  

 



Komunitné centrum: 

- je zariadenie poskytujúce programy, ktorých cieľom je vzdelávanie, pestovanie záujmových aktivít, občianska svojpomoc alebo riešenie 

určitých problémov (Matoušek, 2003, s. 93) 

- vytvára priestorové a materiálne podmienky pre komunitný rozvoj, komunitnú rehabilitáciu, komunitnú prácu a sociálnu prácu,  

- prostredníctvom poskytovania komplexných sociálnych a komunitných služieb prispieva k predchádzaniu vzniku, alebo zhoršovania 

nepriaznivých sociálnych situácií a riešeniu miestnych sociálnych problémov, sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených na lokálnej 

úrovni i individuálnej. 

V minulosti obec, ako partner organizovala projekt IA MPSVR SR - Národný projekt komunitné centra, v rámci operačného programu 

zamestnanosť a sociálna inklúzia v období od 1.4.2015 do 31.10.2015. Od 1.11.2015 do 31.7.2017 komunitné centrum bolo organizované 

a financované obcou. V období od 1.8.2017 do 31.10.2019 sa organizoval projekt MINV SR  Komunitné služby v mestách a obciach 

s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – l. Fáza a - ll. Fáza od 1.11.2019 do 31.12.2021.  

 V priebehu projektu došlo k zmene a momentálne komunitné služby sú organizované s projektu Úradu vlády Slovenskej republiky, Úradu 

splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a realizuje sa národný projekt -  Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou 

marginalizovaných rómskych komunít – ll. Fáza,  trvanie projektu: november 2019 – február 2023. Národný projekt Komunitné centra je určený 

najmä pre obyvateľov sociálne vylúčených komunít alebo komunít ohrozených sociálnym vylúčením s dôrazom na MRK, pre ktorých je 

charakteristická neschopnosť participovať na sociálnom, ekonomickom, politickom a kultúrnom živote v dôsledku faktorov, ako sú napr. nízky 

príjem, nedostatočne vzdelanie, zlý zdravotný stav a slabá spolupráca s majoritnou populáciou a diskriminácia. Daný projekt je organizovaný 

vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Riadiaci orgán je Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny. Sprostredkovateľským orgánom Ministerstvo vnútra SR.  

    

 

 

 

 



    Klientmi KC sú najmä príslušníci marginalizovaných skupín obyvateľstva, ktorý sú koncentrovaný v osade pre vstupom do obce.  

Klientmi sú:  

-  vysokým percentuálnym zastúpením deti a mládež,  

- osoby s nízkymi príjmami, pod alebo pri hranici životného minima,  

- dlhodobo nezamestnané osoby,  

- osoby dlhodobo odkázané na dávky štátneho systému sociálnej pomoci,  

-  rodič na materskej dovolenke,  

- seniori  

 

Ku klientom komunitného centra patria aj ostatní obyvatelia danej obce a záujmové skupiny všetkých vekových kategórií . 

 

Spoluprácu zameriavame na prehlbovanie citových vzťahov a rozvíjanie charakterových vlastností detí, ktoré sa vyžadujú pri vstupe do ZŠ. 

Budeme venovať pozornosť podnetom, ktoré pripravia dieťa na zvýšené nároky ZŠ, na jeho disciplinovanosť, samo obslužné činnosti a skorú 

adaptáciu, s čím súvisy aj úzka spolupráca s MŠ a taktiež aj na aktívna spolupráca so Spojenou školou. Komunitné centrum aktívne spolupracuje 

so ZUŠ Altamira. V neposlednom rade spolupracujeme s Obecným úradom a ďalšou inštitúciou poskytujúcou sociálne služby a to terénnou 

sociálnou službou. Taktiež spolupracujeme s asistentmi projektu Zdravé regióny, ktorý sú priamo v osade a pravidelne konzultujeme aj situáciu 

ohľadom zamedzenia šírenia infekčných chorôb a tým zameraných programov. Spolupráca je aktívne organizovaná pravidelnými stretnutiami so 

zástupcami týchto organizácii, alebo v prípade potreby urgentnými poradami.  

 



V KC pracujú pracovníci (OPG KC, OP KC, AOP KC ) ktorý, sú povinní spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. 

o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, príp. záväzných predpisov pri realizácii schválených projektov, morálne a odborné kritéria 

pre činnosti, ktoré v KC vykonávajú a sú vybraní na základe výberového konania.  

 

 

Rozdelenie poskytovaných služieb: 

 

1. V komunitnom centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa zákona č. 448/2008 Z.z.,  § 2 ods. 2 písm. h)  

a) Poskytuje 

1. Základné sociálne poradenstvo, 

2. Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, 

3. Pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školy a školského zariadenia 

b) vykonáva preventívna aktivita 

c) zabezpečuje záujmová činnosť 

2. V komunitnom centre sa vykonáva komunitná rehabilitácia. 

 

Komunitné centrum v roku 2021 navštívilo celkovo 428  klientov, okrem klientov na komunitných aktivitách, ktoré sú vyhodnocované na 

základe fotografii a mechanického sčítania.  

 

 

 

 



Poskytované služby sú zaznamenané v KC a v tabuľke sú prehľadne rozpísané : 

Spolu za KC  

Výkon 

činností 

v zmysle § 

24d) Zákona  

448/2008 Z.z. 

o sociálnych 

službách 

Počet intervencií  a 

aktivít 
Počet klientov  

individuálne 

aktivity 

Základne 

sociálne 

poradenstvo 

01/2021                                                                                    2 

02/2021                                                                                  12  

03/2021                                                                                  18 

04/2021                                                                                   2 

05/2021                                                                                  14 

06/2021                                                                                    2 

07/2021                                                                                    3 

08/2021                                                                                    0 

09/2021                                                                                    4 

10/2021                                                                                    5 

11/2021                                                                                    4 

12/2021                                                                                    3 
 

                                                                                  2               2 

12 

18 

2 

14 

2 

3 

0 

4 

5 

4 

3 
 

Špecializovan

é sociálne 

poradenstvo 

01/2021                                                                                   12 

02/2021                                                                                   16 

03/2021                                                                                   17 

04/2021                                                                                   18 

05/2021                                                                                   29 

06/2021                                                                                   17 

07/2021                                                                                    3 

08/2021                                                                                    5 

09/2021                                                                                    8 

12 

15 

16 

16 

27 

16 

3 

5 

8 



10/2021                                                                                    8 

11/2021                                                                                  4 

12/2021                                                                                  11 
 

7 

4 

11 
 

Pomoc pri 

uplatňovaní 

práv a právom 

chránených 

záujmov 

01/2021                                                                                  12 

02/2021                                                                                  22 

03/2021                                                                                194  

04/2021                                                                                  42 

05/2021                                                                                  38 

06/2021                                                                                  24 

07/2021                                                                                  33 

08/2021                                                                                  21 

09/2021                                                                                  55 

10/2021                                                                                  23 

11/2021                                                                                  28 

12/2021                                                                                  26 
 

11 

18 

164 

35 

32 

22 

30 

20 

48 

22 

24 

22 
 

Skupinové 

aktivity 

Pomoc pri 

príprave na 

školské 

vyučovanie a 

sprevádzanie 

dieťaťa do a 

zo školského 

zariadenia 

01/2021                                                                                  0 

02/2021                                                                                  0 

03/2021                                                                                  0 

04/2021                                                                                  0 

05/2021                                                                                  6   

06/2021                                                                                 11 

07/2021                                                                                   9 

08/2021                                                                                   5 

09/2021                                                                                 13 

10/2021                                                                                 13 

11/2021                                                                                 12 

12/2021                                 individuálne                          41 
 

0 

0 

0 

0 

22 

25 

30 

21 

37 

28 

22 

22 
 

Preventívne 

aktivity 

01/2021                                                                                  42 

02/2021                                                                              34+5 

38 

47 



03/2021                                                                                   23 

04/2021                                                                                   20 

05/2021                                                                                  20 

06/2021                                                                                    9 

07/2021                                                                                  10 

08/2021                                                                                   6 

09/2021                                                                                   7 

10/2021                                                                                   9 

11/2021                                                                                8+2 

12/2021                                                                                1+54 
 

68 

60 

65 

98 

77 

48 

45 

48 

36 

75 
 

Záujmová 

činnosť 

01/2021                                                                                  0 

02/2021                                                                                  0 

03/2021                                                                                  0 

04/2021                                                                                  0 

05/2021                                                                                  7 

06/2021                                                                                  18 

07/2021                                                                                  20 

08/2021                                                                                  15 

09/2021                                                                                  14 

10/2021                                                                                  21 

11/2021                                                                                  17 

12/2021                                                                                  0 
 

0 

0 

0 

0 

23 

44 

58 

45 

47 

39 

24 

0 
 

Komunitná 

rehabilitácia 

Individuálna 

intervencia 

01/2021                                                                                   0 

02/2021                                                                                   0 

03/2021                                                                                   0 

04/2021                                                                                   3 

05/2021                                                                                   5 

06/2021                                                                                   9 

07/2021                                                                                   7 

0 

0 

0 

3 

5 

9 

6 



08/2021                                                                                   8 

09/2021                                                                                   7 

10/2021                                                                                   4 

11/2021                                                                                  6 

12/2021                                                                                   12 
 

8 

7 

3 

5 

9 
 

Skupinová 

aktivita 

01/2021                                                                                   0 

02/2021                                                                                   0 

03/2021                                                                                   0 

04/2021                                                                                   0 

05/2021                                                                                   1 

06/2021                                                                                   4 

07/2021                                                                                   2  

08/2021                                                                                   2 

09/2021                                                                                   4 

10/2021                                                                                   4 

11/2021                                                                                   4 

12/2021                                                                                   0 
 

0 

0 

0 

0 

3 

8 

8 

11 

16 

11 

8 

0 
 

Komunitné 

aktivity 
 

01/2021                                                                                   0 

02/2021                                                                                   0 

03/2021                                                                                   0 

04/2021                                                                                   0 

05/2021                                                                                   0 

06/2021                                                                                   1 

07/2021                                                                                   1 

08/2021                                                                                   2 

09/2021                                                                                   4 

10/2021                                                                                   1 

11/2021                                                                                   1 

12/2021                                                                                   0 
 

0 

0 

0 

0 

0 

105 

75 

76 

176 

56 

87 

0 
 



 

 

Vypracovala: Mgr. Antónia Balogová OPG KC 


