
Obec Slovenská Volová realizuje národný projekt:
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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: 

Víziou  Obecného  komunitného  centra  je,  aby  poskytované  sociálne  služby  podporovali

zodpovedné  rozhodnutia  prijímateľov  sociálnej  služby,  aby  obecné  komunitné  centrum

dokázalo vytvoriť vhodné podmienky pre všetkých obyvateľov obce bez deľby občanov na

majoritu a minoritu, aby bola zahájená spolupráca prijímateľa sociálnej služby a sociálneho

pracovníka vynaložením spoločného úsilia v rámci vyhľadávania riešení problémov, pretože

komunitné centrum môže poskytnúť pomoc a podporu v adekvátnom smerovaní prijímateľov

a dospieť k uskutočneniu správnych rozhodnutí.  Hlavným cieľom je  zamerať  sa na výkon

preventívnych  aktivít,  ktoré  prispievajú  ku  zvýšeniu  finančnej  gramotnosti,  smerodajne

vedúcej k zníženiu zadlženosti marginalizovanej rómskej komunity.  
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Odborný výkon Obecného komunitného centra začal od 01.03.2022

Odborný  personál  poskytuje  sociálne  služby  v zmysle  §  24d  zákona  č.  448/2008

o sociálnych  službách  priamo  v priestoroch  Obecného  komunitného  centra,  ale  aj

v prirodzenom prostredí prijímateľa sociálnej služby, nakoľko je poskytovanie služieb vedené

ambulantnou  a terénnou  formou.  Sociálne  služby  sú  poskytované  bezplatne.  Cieľovou

skupinou  sú  fyzické  osoby  v nepriaznivej  sociálnej  situácii,  ktorá  spočíva  v ich  ohrození

sociálnym vylúčením alebo ohrozením ich schopnosti spoločensky sa začleniť a samostatne

riešiť  svoje  problémy  pre  zotrvávanie  v priestorovo  segregovanej  lokalite  s prítomnosťou

koncentrovanej  a generačne  reprodukovanej  chudoby.  Obecné  komunitné  centrum  je

situované v centra obce,  patrí medzi služby s nízkoprahovým charakterom. Je dostupneé pre

všetkých záujemcov v lokalite a zároveň je zacielené na sprístupňovanie iných služieb podľa

potrieb cieľových skupín. 

Obecné komunitné centrum poskytuje: 

 komplexné  sociálne  a komunitné  služby  jednotlivcovi,  rodine  a komunite,  v rámci

osvojenia sociálnych zručností a možnosti sebarealizácie;

 odborné činnosti v sociálno-preventívnej oblasti;

 aktivity  pre  lepšie  začlenenie  prijímateľov  sociálnej  služby,  ktorí  sa  ocitli

v nepriaznivej životnej situácii;

 koncepciu  zacielenú  na  vzdelávanie  a rozvoj  záujmových  a voľnočasových  aktivít

a taktiež na občiansku svojpomoc;

 vytvára  priestorové  a materiálne  podmienky  pre  komunitný  rozvoj  a komunitnú

rehabilitáciu;

 prispieva k predchádzaniu vzniku alebo zhoršovaniu nepriaznivých sociálnych situácií

a riešeniu miestnych sociálnych problémov, začleňovaniu osôb sociálne vylúčených

na individuálnej, tak aj lokálnej úrovni;

 podporuje efektivitu riešenia problémov v celej komunite, ako aj v skupinách v rámci

komunity. 
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Špecifickú cieľovú skupinu prijímateľov sociálnych služieb tvoria:

 príslušníci marginalizovaných skupín obyvateľstva, rodiny zo sociálne a ekonomicky

znevýhodneného sociálneho prostredia, dlhodobo nezamestnaní, rizikové skupiny detí

a mládeže;

 osoby/skupina  ohrozené  sociálnym  vylúčením,  ktorými  sú  prevažne  seniori

a viacdetné rodiny;

 ostatní obyvatelia danej lokality alebo obce, teda bežná populácia obyvateľstva. 

V Obecnom  komunitnom  centre  sú  zamestnané  tri  pracovníčky,  ktoré  obsadzujú

nasledovné pozície:

 Odborný pracovník – garant: Mgr. Denisa Považanová

 Odborný pracovník: Mgr. Lenka Drobotová

 Asistent odborného pracovníka: Jaroslava Hirjaková

Adresa:

Obecné komunitné centrum

Slovenská Volová 37

067 22 Ohradzany

Kontaktné údaje:

Telefón: 0918 780 759

Emailová adresa: slovenskavolovaokc  @  gmail.com    

Facebook: Slovenska Volova Okc

Otváracie hodiny:

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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