
 

 

 

 

 

 

 

 

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - SEVER 

 

 

Dôvodová správa 

k bodu č. 11 na XVIII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever 

 

Projekt  „Centrum služieb pre Severanov“  - informácia 
 

Cieľom Projektu je rozšírenie doteraz poskytovaných sociálnych služieb v Mestskej 

časti Košice – Sever (ďalej len MČ), pričom každé Občianske združenie poskytne službu pre 

MČ (resp. pre občanov MČ) recipročne, za bezodplatné využívanie priestorov, v ktorých 

svoju činnosť donedávna vykonávalo a zabezpečovalo Komunitné centrum mestskej časti. 

Centrum má fungovať bez nárokov na rozpočet MČ a bez nárokov na zamestnancov MČ, pri 

zohľadnení bežných prevádzkových nákladov (využívanie priestorov + sociálnych zariadení). 

Projekt vychádza z potreby zabezpečiť, na kvalitatívne dobrej úrovni, poskytovanie 

komplexnejších služieb pre našich Severanov, ktoré budú združené pod jednou strechou. Ide 

hlavne o také služby a aktivity, ktoré nie sú poskytované priamo v mestskej časti. Snahou je 

pritiahnuť do MČ najmä sociálne služby poskytované neziskovkami, ktoré pracujú s rodinami 

v hmotnej a sociálnej núdzi, (ktoré týmto rodinám poskytujú všestrannú pomoc, či už 

terénnou prácou, formou špec. poradenstva, organizovaním rôznych kultúrnych podujatí), 

ďalej tiež OZ, ktoré pracujú s rodinami, ktoré majú deti s rôznym postihnutím a taktiež 

združenia, ktoré sa významnou mierou podieľajú napríklad na informovanosti o živote 

mládeže a  spoločensko kultúrnych podujatiach, ďalej tiež spolupráci so školami a 

mládežníckymi organizáciami. S každým OZ bude uzatvorená Dohoda o spolupráci, na dobu 

určitú od 02.05.2017 do 30.09.2017.  

V budove MÚ na 1. posch, na Festivalovom námestí 2, budú fungovať počas týždňa 3 

neziskové organizácie – Občianske združenie Človek medzi ľuďmi, Občianske združenie 

Maják nádeje a Občianske združenie Úlet (z oslovených OZ boli 3 za spoluprácu aj za 

poskytnutie odborníkov, ktorí by vykonávali činnosť priamo na MÚ).  

 

1. Občianske združenie Maják nádeje 

Riaditeľkou Majáku nádeje je Mgr. Soňa Vancáková. Ide o neziskovú organizáciu 

poskytujúcu všeobecne prospešné služby.  

I. Hlavné ciele združenia: 

1. finančná a materiálna pomoc pre rodiny v sociálnej núdzi,  

2. aktivity v oblasti sociálnej a výchovno - vzdelávacej pre rodiny v núdzi.   

II. Stručný opis činnosti združenia  

Činnosť združenia pri napĺňaní jeho cieľov, spočíva najmä vo finančnej a materiálnej pomoci 

pre rodiny v sociálnej núdzi, zakúpení konkrétnych materiálnych potrieb do domácnosti, 

uhradení táborov a výchovno - vzdelávacích programov pre deti v sociálne slabých rodinách, 

prednáškovej činnosti v oblasti ekologickej výchovy a prevencie, pred rôznymi formami 

závislosti, organizovaní dobrovoľných aktivít v spolupráci s Červeným Krížom, Charitou a 



inými organizáciami, zabezpečovaní potravinovej pomoci rodinám v núdzi, zbere a distribúcii 

šatstva a predmetov domácej spotreby.  

Združenie za 7 rokov činnosti eviduje v databáze 60  rodín v núdzi, v ktorých žije 160 detí. 

Počas 7 rokov združenie pomohlo 225 rodinám v núdzi, s cca 560 deťmi. 

III. Cieľová skupina  

 osamelé matky z krízových centier 

 vdovy s nezaopatrenými deťmi 

 viacpočetné rodiny v hmotnej núdzi 

 

2. Občianske združenie Človek medzi ľuďmi  

Predsedníčkou združenia je PhDr. Ivana Labajová. K činnosti neziskovej organizácie patrí:  

-  práca s klientom, 

- poskytovanie špecializovaného poradenstva pre rodiny s deťmi nachádzajúcimi sa  v 

nepriaznivej životnej situácii, so zameraním na rodiny s deťmi s problémami v správaní a 

učení a so zdravotným znevýhodnením,  

-  organizácia voľnočasových aktivít, workshopy, motivácia k tvorivej činnosti, starostlivosť o 

zdravý životný štýl,  

-  dobrovoľnícka a charitatívna služba sociálne odkázaným osobám a skupinám,  

- spolupráca s humanitnými a charitatívnymi organizáciami, verejnými i neverejnými 

poskytovateľmi sociálnych služieb. 

 

3. Občianske združenie Úlet 

Občianske združenie ÚLET vzniklo v roku 2005. Predsedníčkou združenia je Mgr. Alena 

Štrompová. Združenie sa podieľa na zvýšení informovanosti o živote mládeže a spoločensko-

kultúrnych podujatiach, spolupracuje so školami, mládežníckymi organizáciami a knižnicami. 

Cieľom je zvýšiť informovanosť a záujem o mládežnícky život a kultúrne podujatia v 

Košiciach. Prioritne sa združenie zameriava na rozvoj kreativity v oblasti umeleckej literatúry 

a žurnalistiky, podporu mladých talentov, rozvoj knižnej kultúry a biblioterapie, voľnočasové 

aktivity detí a mládeže, ich vzťah k prírode a k športu. Pracuje formou sprostredkovania, 

podpory a realizovania širokospektrálnych podujatí. Organizuje kultúrne, vedomostné, 

športové a iné aktivity podporujúce rozvoj zručností, tvorivosti, umenia a sebauvedomenia vo 

vzťahu ku spoločenským problémom. 

Centrum služieb pre Severanov, má za cieľ ponúkať služby a aktivity pre Severanov, 

ktoré im pomôžu riešiť ich problémy a zároveň zmysluplne tráviť voľný čas. Centrum, ako 

nástroj integrácie má byť pre sociálne slabých prínosom, má byť nástrojom na podporu zmien 

a prechodu z inštitucionálnych služieb na komunitné, prispieť celkovo k lepšiemu prístupu  

sociálnych, kultúrnych a iných služieb v mestskej časti.  

 

Komisia sociálna, na svojom zasadnutí dňa 28.03.2017 k „Projektu“ prijala 

Uznesenie č. 36/2017, v ktorom vzala na vedomie informáciu o „Projekte“, s cieľom 

rozšírenia sociálnych služieb a zabezpečenia kultúrnych a spoločenských aktivít pre 

občanov Mestskej časti Košice – Sever, ktoré budú vykonávané v priestoroch Miestneho 

úradu, odbornými zástupcami menovaných neziskových organizácií a odporučila 

Miestnemu zastupiteľstvu tento „Projekt“ schváliť. 

 

 

V Košiciach, dňa 10.04.2017 

Spracovateľ: oddelenie sociálnych vecí 

 



 

 

 

 

 

 

U Z N E S E N I E 

 

z  9. zasadnutia Komisie sociálnej  

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever 

 

 

dňa: 28.03.2017                     číslo: 36/2017 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

k bodu 5.  Rôzne  

 

 

Komisia sociálna 

 Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever 

 

 

 

 

a) berie na vedomie  

 

informáciu o Projekte – Centra služieb pre Severanov, s cieľom rozšírenia sociálnych služieb 

a zabezpečenia kultúrnych a  spoločenských aktivít pre občanov Mestskej časti Košice – 

Sever, ktoré budú vykonávané v priestoroch Miestneho úradu, odbornými zástupcami týchto 

neziskových organizácií:  

 

1. Občianske združenie Človek medzi ľuďmi , Wuppertálska 1405/27, 040 23 Košice 

2. Občianske združenie Úlet, Narcisová 4, 040 11 Košice  

3. Občianske združenie Maják nádeje, Helsinská 10, 040 13 Košice  

 

b) odporúča  

 

Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Košice – Sever schváliť Projekt - Centrum služieb 

pre Severanov.  

    

           

 „podpísané“               „podpísané“ 

 

 

prof. MUDr. PhDr. Peter Kalanin, PhD.              Mgr. Zdenka Behunová  

    predseda Komisie sociálnej      tajomníčka Komisie sociálnej

  

 

 

V Košiciach, 31.03.2017  


