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Obec Slovenská Volová realizuje národný projekt: 

 

„Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných 

rómskych komunít – II. Fáza 

ITMS2014+:312051Y212“. 

 

Na základe zmluvy o spolupráci medzi Úradom vlády SR a poskytovateľom sociálnej služby 

komunitného centra obcou Slovenská Volová od 01.03.2022 sa: 

(1) V komunitnom centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa zákona 

o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov podľa § 24d 

a) poskytuje 

1. základné sociálne poradenstvo 

2. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, 

3. pomoc pri príprave na školské vyučovanie a prevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia, 

b) vykonáva preventívna aktivita 

c) zabezpečuje záujmová činnosť 

(2) V komunitnom centre sa vykonáva komunitná práca a komunitná rehabilitácia. 

(3) Sociálnu službu v komunitnom centre možno poskytovať ambulantnou sociálnou službou 

a terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu. 

 

Vízia Obecného komunitného centra: 

Obecné komunitné centrum vytvára vhodné podmienky pre všetkých obyvateľov obce bez rozdielu. 

Spoločnými silami pomôžeme hľadať riešenie problémov. Môže pomôcť nasmerovať, podporiť 

k správnym  a zodpovedným rozhodnutiam. 

V Obecnom komunitnom centre sa venujeme fyzickej osobe, rodine alebo skupine osôb, ktorí sa ocitli 

v nepriaznivej sociálnej situácii, sú ohrozené sociálnym vylúčením, majú obmedzené schopnosti alebo 

možnosti spoločensky sa začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre zotrvávanie v segregovanej 

lokalite. Poskytujeme odborné činnosti v sociálno – preventívnej oblasti, aktivity pre lepšie začlenenie 

spomínanej sociálnej skupiny. 

Obecné komunitné centrum je zariadenie poskytujúce koncepciu zacielenú na vzdelávanie, rozvoj a 

pestovanie záujmových a voľnočasových aktivít i na občiansku svojpomoc. Taktiež vytvára priestorové                

a materiálne podmienky pre komunitný rozvoj, komunitnú rehabilitáciu. Prispieva k predchádzaniu 

vzniku alebo zhoršovaniu nepriaznivých sociálnych situácií a riešeniu miestnych sociálnych problémov, 

sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených na individuálnej, ako aj na lokálnej úrovni. 

 

Odborný výkon Obecného komunitného centra začal 1.marca 2022. 

 

 

 

http://www.ec.europa.eu/esf


 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské 
zdroje 

www.ec.europa.eu/esf 
 
 

Poskytované služby: 

• sociálno – právne poradenstvo 

• komunitná práca a komunitná rehabilitácia 

• nízkoprahové programy pre deti a mládež 

• výchovno – vzdelávacie a aktivizačné služby 

 

Cieľové služby Obecného komunitného centra: 

• deti a mládež 

• osoby s nízkymi príjmami 

• osoby dlhodobo nezamestnané 

• osoby dlhodobo odkázané na dávky štátneho systému sociálnej pomoci 

• rodič na materskej dovolenke 

• seniori 

• obyvatelia obce 

• rómska komunita 

 

Pracovníci Obecného komunitného centra (ďalej len OKC): 

Mgr. Jana Vyšinová – odborná garantka OKC 

Mgr. Lenka Drobotová – odborná pracovníčka OKC 

Jaroslava Hirjaková – asistentka odbornej pracovníčky OKC 

 

Telefónne číslo: 0918 780 759 

email: slovenskavolovaokc@gmail.com 

FB: Slovenska Volova Okc 

 

Otváracie hodiny Obecného komunitného centra: 

• Pondelok 7:30 – 15:30 

• Utorok 7:30 – 15:30 

• Streda 7:30 – 16:30 

• Štvrtok 7:30 – 15:30 

• Piatok 7:30 – 14:30 
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