
NÁPLŇ PRÁCE KOMUNITNÉHO CENTRA 

 

1. Zlepšovanie sociálnej situácie jednotlivcov, rodín a  vylúčených 

spoločenstiev. 

2. Aktivizácia, zvyšovanie kompetencií a podpora sociálnej mobility 

jednotlivcov a  rodín. 

3. Prevencia sociálno-patologických javov 

4. Sprostredkovanie kontaktu so širším prostredím, podpora začleňovania do 

existujúcich  sociálnych sietí, štruktúr, služieb a inštitúcií. 

5. Podpora spolupráce a efektívnej koordinácie činnosti subjektov, ktoré 

zasahujú do  situácie sociálne vylúčených osôb (obec, vzdelávacie 

inštitúcie, poskytovatelia  sociálnych služieb a služieb zamestnanosti, 

poskytovatelia zdravotnej starostlivosti). 

6. Podpora komunitného rozvoja, budovania celej komunity obce. 

7. Podpora efektívneho riešenia konfliktov, sporov a napätí v celej obci ako 

aj v  subskupine obyvateľov vylúčenej rómskej lokality a medzi 

jednotlivými subskupinami navzájom. 

8. Podpora záujmovej činnosti a zmysluplného trávenia voľného času. 

9. Podpora vzdelávania detí a mládeže, podpora ukončenia základného 

vzdelania a pokračovania v ďalšom štúdiu na strednej škole. 

10. Podpora vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie dospelých realizáciou 

vzdelávacích a tréningových programov zameraných na jednotlivcov a 

skupiny. 

11. Podpora iniciatív obyvateľov vylúčených lokalít v oblasti zdravého a 

čistého  životného prostredia, realizácia zdravotnej osvety pre všetky 

vekové kategórie  obyvateľov; iniciovanie a realizácia voľno-časových 

aktivít mládeže v oblasti zdravého životného štýlu, pomoc pri zlepšovaní 

prístupu  obyvateľov k zdravotnej starostlivosti a posilnenie 

zodpovednosti jednotlivých jej členov za svoje  zdravie.  



12. Vzdelávanie a osveta v oblasti plánovaného rodičovstva a ochrany 

sexuálneho  reprodukčného zdravia. 

13. Podpora iniciatív obyvateľov vylúčených lokalít v oblasti bývania, pomoc 

pri zlepšovaní prístupu obyvateľov k bývaniu a posilnenie zodpovednosti 

jednotlivých členov za svoje bývanie. 

14. Podpora a pomoc pri zlepšovaní prístupu obyvateľov k finančným 

prostriedkom umožňujúcim zvyšovanie vzdelania, skvalitňovania bývania 

a získania práce. Zvyšovanie finančnej gramotnosti a miery finančnej 

inklúzie. 

15. Podpora a pomoc pri zlepšovaní prístupu cieľový ch skupín k právnej 

pomoci. 

16. Podpora zamestnateľnosti. Poskytovanie služieb podpory pre zvyšovanie  

zamestnateľnosti a zamestnanosti, vrátane poradenstva v oblasti 

zamestnanosti. 

17. Podpora práce s rodinami, ktorých člen domácnosti je vo výkone trestu 

odňatia  slobody, alebo vo výkone väzby. Postpenitenciárna práca s 

členom domácnosti po návrate z výkonu trestu. 

18. Predchádzanie vzniku krízových situácií v rodinách. 

19. Podpora osobnostného, etického a duchovného rozvoja, budovania 

vnútornej motivácie. 

 

 


