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Vznik komunitného centra: Komunitné centrum vzniklo 1. mája 2015 v rámci Národného projektu 

Komunitné centrá, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu 

Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Prevádzkovateľom KC je Mestská časť Košice - Sever, Festivalové 

námestie 2, 040 01 Košice - v zastúpení starostom Mariánom Gajom. 

Poslanie komunitného centra: Poslaním komunitného centra je prostredníctvom poskytovania 

odborných a iných činností a aktivít prispieť k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, tak 

na individuálnej, ako aj na lokálnej úrovni. V spolupráci s Prevádzkovateľom KC a subjektmi verejnej, 

štátnej správy, resp. organizáciami, ktoré pozitívne ovplyvňujú chod KC nájsť vhodné formy, spôsoby 

na elimináciu sociálnych rozdielov, minimalizovať negatívne faktory ovplyvňujúce osobnostný rozvoj 

detí, mládeţe a dospelej populácie MČ Košice - Sever.  

Ciele komunitného centra: Ciele KC vychádzajú z hlavného cieľa projektu v zmysle podpory 

sociálnej inklúzie a pozitívnych zmien v komunitách s dôrazom na marginalizované rómske komunity 

prostredníctvom rozvoja komunitnej práce v komunitných centrách.  

Miesto pôsobenia: v budove Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever.  

Cieľová skupina KC: Sociálne vylúčení jednotlivci a rodiny koncentrovaní v segregovanej alebo 

separovanej lokalite (bytový dom), ktorá sa vyznačuje podpriemernou úrovňou bývania, vysokou 

koncentráciou dlhodobo nezamestnaných osôb, osôb s nízkymi príjmami, s príjmami pod hranicou 

ţivotného minima a dlhodobo poberajúcich dávky štátneho systému sociálnej pomoci, osôb s nízkym 

vzdelaním, ktorí majú vzhľadom k týmto okolnostiam sťaţený prístup k inštitucionálnej pomoci a k 

ďalším sluţbám (vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti, sociálnej ochrane a pod.) a k zamestnaniu.   

Aktivity KC: V rámci pravidelných skupinových aktivít to bolo hlavne doučovanie detí a mládeţe, 

pravidelné voľnočasové a záujmové krúţky ako šikovné ručičky, farbičkovo, tanečný krúţok,  športový 

krúţok pre chlapcov, klub seniorov a klub matiek s deťmi. V rámci nepravidelných aktivít to boli 

preventívne programy pre deti a mládeţ a zdravotná osveta. V rámci individuálneho sociálneho 

poradenstva sme sa sústreďovali na poskytovanie sluţieb pracovného poradenstva (viď. tab.č.1). 

Registrácia KC v Registri poskytovateľov soc. služieb: dňa 18.9.2015.  

Reg. číslo: 96/2009 – OSV/5. 

Čo sa podarilo zrealizovať: 

 Deň otvorených dverí KC Košice – Sever – nadviazanie kontaktov s organizáciami, 

inštitúciami pôsobiacich v MČ Košice –Sever. 

Cieľ: Informovať širokú verejnosť o otvorení komunitného centra v MČ Košice - Sever 

 Šálka dobrých nápadov – spolupráca medzi KC Sever a MČ Košice - Sever na spoločných 

aktivitách.   
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Cieľ: Poskytnúť priestor na voľnočasové aktivity pre deti, dohoda na spoločnej aktivite. 

 MDD Daruj hračku kamarátovi – komunitná aktivita určená pre deti zo ZŠ v MČ Košice – 

Sever. Zábavné a športové hry pre deti. 

Cieľ: Spolupráca so školami v MČ Košice – Sever 

 SČK Nástrahy leta – komunitná aktivita zameraná na zdravotnú osvetu určená pre klientov 

KC. 

Cieľ: Formou záţitkového učenia naučiť klientov ako sa správať v krízových situáciách a vedieť 

poskytnúť základnú prvú pomoc. 

 Zbierka šatstva pre ľudí v núdzi – komunitná aktivita s cieľom vyzbierať nepotrebné 

šatstvo a darovať ho ľuďom v núdzi. 

Cieľ: Zapojiť do zbierky širokú verejnosť. 

 Burza šatstva – komunitná aktivita určená klientom KC. 

Cieľ: Pomôcť viacčlenným rodinám, osamelým matkám, ľuďom bez domova, formou darovania 

šatstva. 

 Pomáhať a chrániť - komunitná aktivita pre deti zo ŠZŠ Odborárska 2. 

Cieľ: Dodrţiavať bezpečnosť a zdravie počas trávenia voľného času mimo školy.  

 Seniori a deti –Vytvoriť spoluprácu KC a seniorov, v prospech detí. 

Cieľ: Zapojiť seniorov do činnosti KC, vyuţiť ich potenciál a skúsenosti  

 Zbierka šatstva 2  

 Burza šatstva 2  

 

Účasť na komunitných aktivitách 

Tab.č.1 

 

Popis situácie pred realizáciou projektu: V MČ sa komunitné centrum nenachádzalo pred 

realizáciou projektu, v danej lokalite je vysoká potreba poskytovania sociálnych sluţieb pre dané 

Celkový počet cieľových skupín 

zúčastnených na aktivitách 
214 

Celkový počet členov mimo segregovanú 

komunitu 
220 

Zapojené organizácie, inštitúcie, skupiny,  

špecialisti 
10 
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cieľové skupiny a je potrebná či uţ skupinová práca s klientmi, tak aj individuálne poradenstvo v rámci 

mestskej časti. 

Súčasný stav: snahou pracovníkov KC bolo svojimi aktivitami a činnosťou poskytnúť odbornú pomoc 

všetkým, ktorí sú v nepriaznivej sociálnej situácií a sú sociálne vylúčení alebo v ohrození sociálneho 

vylúčenia a nie sú schopní si sami ani pomocou rodiny, blízkych osôb, komunity nájsť primerané 

riešenie svojho sociálneho problému, ďalej tieţ formou komunitno občianskeho vzdelávania vytvárať 

predpoklady a podmienky na zvyšovanie všeobecnej, vzdelanostnej a kultúrnej úrovne obyvateľstva, 

nezmieriteľnosť s prejavmi rasizmu, xenofóbie, kriminality a s dôrazom na kultiváciu vzájomného 

spolunaţívania (viď. tab.č.2). 

 

Počet klientov za jednotlivé mesiace 

Klienti KC Košice -Sever 

Mesiac Máj Jún Júl August September Október Spolu 

Muţi 
 

1 13 3 16 5 3 41 

Ţeny 

 
11 26 11 29 7 8 92 

Deti 

 
11 14 10 1 0 0 36 

Celkový počet 
klientov 

 169 

Počet spisov 133 

Počet poskytnutých intervencii od 01.05. do 30.10. 2015 212 
Tab.č.2 

 

Počas fungovania komunitného centra t.j. za obdobie od 1.05. 2015 do 30.10. 2015 KC eviduje spolu 

169 klientov, ktorým bolo poskytované poradenstvo a poskytovaná pomoc. Boli to hlavne deti, ktoré 

vďaka pracovníkom KC a ich pravidelným aktivitám pokročili v prospechu, správaní, zručnostiach 

a vedomostiach(viď. tab.č.3). 

 

Zrealizované skupinové aktivity 

Skupinové aktivity 

Pravidelné 59 

Nepravidelné 14 

Celkový počet 73 

Tab.č.3 
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Dôvody prečo ďalej pokračovať v činnosti KC:  

 v lokalite svojho pôsobenia plní KC dôleţité poslanie  

 reaguje na nedostatky, absenciu iných sluţieb a príleţitostí v MČ Košice - Sever.  

 v podmienkach sociálneho vytvára klientom a klientkam moţnosti, ku ktorým by za iných okolností 

nemali prístup a ktoré pre nich nevytvárajú iné inštitúcie, alebo sú pre nich z rôznych dôvodov 

(odmietanie zo strany nerómov, financie, celková atmosféra v lokalite) nedostupné  

 zároveň KC  plní, respektíve priamo supluje úlohu školy, pripravuje pre nich priestor na rôzne 

formy vzdelávania  

 prispieva k zvyšovaniu vzdelanostného potenciálu klientov a klientiek, ako aj k rozvoju ich 

zručností, potrebných na uplatnenie sa na trhu práce, čo pri priaznivých podmienkach prispieva k 

zvýšeniu ich sociálnej mobility a integrácii do spoločnosti  

 uľahčuje komunikáciu medzi školou a rodičmi detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.  

 hrá nezastupiteľnú rolu pri vytváraní priestoru na zmysluplné trávenie voľného času, nielen pre 

sociálne vylúčenú rómsku mládeţ, čo okrem preventívnej funkcie vo všeobecnosti napomáha k 

eliminácii sociálno-patologických javov  

 na rozdiel od iných inštitúcií, vytára moţnosť na osobnejší a otvorenejší medziľudský kontakt, 

komunikáciu a na vytváranie neformálnych priateľských väzieb  

 dôleţitou úlohou je aj osobná zaangaţovanosť pracovníkov KC, ktorá je nezastupiteľná pri 

psychologickej podpore klientov a klientiek  

 zabezpečuje styk so širšou spoločnosťou, napr. prostredníctvom rôznych výletov a ďalších 

podujatí, na ktorých by sa za iných okolností nemali moţnosť zúčastniť.  

 vytvára príleţitosť na stretávania sa rôznych komunít.  

 pomáha vytvárať priaznivé prostredie pre rozvoj lokálneho občianskeho aktivizmu, participácie, 

dobrovoľníctva a svojpomoci, ktoré prispievajú k formovaniu pocitu komunitnej spolupatričnosti. 

 

 

Spracovali: 

Mgr. Jaroslav Ľuľo – OPPRKC 

Mgr. Zdenka Sloviková – vedúca oddelenia sociálnych vecí 

 

V Košiciach, dňa 30. októbra 2015 


