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1 História  
 
Nezisková organizácia Spokojnosť – centrum sociálnych služieb n.o. Prievidza je neverejným 

poskytovateľom sociálnych služieb na lokálnej a regionálnej úrovni mesta Prievidza od roku 

2009. Poskytuje služby poskytované v komunitnom centre a ďalšie odborné činnosti v zmysle 

zákona  č. 448/ 2008 podľa § 24 d. , realizuje sa v oblasti komunitnej práce  za účelom sociálnej 

inklúzie marginalizovanej rómskej komunity. Poslanie komunitnej práce napĺňame najmä 

prostredníctvom komunitného centra, ktoré je umiestnené uprostred sociálneho sídliska na 

periférii mesta Prievidza, zasadené do kontextu prirodzeného prostredia  užívateľov 

sociálnych služieb. Účelom je poskytovať pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených 

záujmov, pomoc pri príprave na školskú dochádzku, preventívne aktivity, záujmovú činnosť, 

sociálne a kariérne poradenstvo s dôrazom na komunitnú rehabilitáciu. Komunitnú 

rehabilitáciu chápeme jednak ako koordinačnú prácu vo vzťahu ku konkrétnemu prípadu, ale 

aj ako sieťovanie strategických aktérov s cieľom podpory sociálneho začleňovania vylúčených 

skupín. 

 

Vízia:   

 

Dlhodobé plánovanie a podpora komunitnej participácie obyvateľov komunity 

prostredníctvom rómskeho zastupiteľského výboru. Prispenie k rozvoju a posunu komunity, 

rodiny, k sebe samému. Snaha o postupné dosiahnutie asimilácie s obyvateľstvom mesta 

Prievidza. Participovať na veciach verejných, prospešných pre celú komunitu a väčšinové 

spoločenstvo za pomoci samosprávy, inštitúcií a organizácií mesta Prievidza.  Našou ambíciou 

je rozšíriť druhovú ponuku a zvyšovanie kvality vlastných sociálnych služieb tak, aby 

komplexnejšie pokrývali potreby komunity formou rozšírenia priestorov a otváracích hodín 

komunitného centra. Súčasťou vízie je podporiť prepojenosť rozličných druhov služieb aj nad 

rámec sociálnych služieb s fokusom na podporu rodín špecializovaného poradenstva 

a vzdelávania. Usilujeme sa tiež o efektívnejšie prepojenie neziskového sektora s územnou 

samosprávou a štátnymi inštitúciami a budovanie partnerstiev a sieťovanie aktérov krízovej 

intervencie na regionálnej úrovni. Za nevyhnutné tiež považujeme zapájanie cieľových skupín 

do formovania našej činnosti v súlade s modelom zdola nahor s perspektívou prinášania 

sociálnych inovácií a tvorby vlastných metodík reflektujúcich lokálny kontext. 
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Cieľ: 

 Poskytovať kvalitnú odbornú podporu jednotlivcom a rodinám ohrozeným chudobou a 
sociálnym vylúčením vedúcu k svojpomocnému riešeniu svojich sociálnych problémov ako 
aj  zvýšeniu účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti. Posilnenie 
rómskej komunity v jej prvom významovom ponímaní prostredníctvom prekonávania 
individuálnych socio-ekonomických bariér a kreovanie sociálnych väzieb v komunite. 

 

Dlhodobé ciele :  
 
- predchádzanie diskriminácii, poskytovanie  účinnej  podpory najmä v oblasti dodržiavania 

ľudských práv minoritných skupín ako aj v oblasti vytvárania prointegračnej klímy 
v spoločnosti  

- potreba prispieť k rozvoju spolunažívajúcich obyvateľov komunity  
- ochota podporovať začlenenie menších skupín, komunitu do spoločnosti.  
- prispieť k zmene zaužívaných vzorcov a modelov správania sa komunity  
- naučiť prijať nové, ale zároveň zachovať identitu minority  
- napredovať v riešeniach komunitných problémov  
- participovať na riešeniach sociálneho - spoločenského problému zapojením významných 

aktérov a to: štátna, verejná správa a inštitúcie v jej pôsobení. Samospráva, tretí sektor, 
podnikateľský sektor, odborníci z oblasti práva, psychológie, zdravotníctva, školstva, 
kultúry, fyzické osoby/dobrovoľníci.  

 

 
Čiastkové ciele: 
 
- zvyšovanie spoločensko - integračného potenciálu komunity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
- posilňovanie zodpovednosti za vlastný rozvoj a za rozvoj komunity.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
- podpora komunitného života v lokalite .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
- sprostredkovanie kontaktu vylúčených so širšou spoločnosťou a samosprávou mesta    
Prievidza .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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Stratégia na dosiahnutie cieľa: 

Je zameraná na presadzovanie žiadanej sociálnej zmeny v komunite, sociálnej inklúzie vo 
vzťahu k vylúčeným komunitám; podporu sociálnej kohézie a participatívnej demokracie na 
lokálnej úrovni; podporu medzietnického dialógu, rôznorodosti a tolerancie, elimináciu 
etnických predsudkov a stereotypov. Prostriedkom inkluzívnej stratégie je sieťovanie, 
osvetové aktivity, motivačné besedy pre deti a mládež, rozvoj rodičovských zručností, nácvik 

pracovných zručnosti pre dlhodobo nezamestnaných, individuálny mentoring a tútoring 
založené na partnerskom vzťahu, zmocňovaní – empowerment a sprevádzaní – guidance, 
vytvorenie siete vzájomnej pomoci, zapojenie dobrovoľníkov a neformálnych lídrov z 
komunity, posilnenie susedských vzťahov, rokovanie s predstaviteľmi formálnej moci, tvorba 

vlastných metodík, vytvorenie sídelnej participatívnej samosprávy presadzujúcej záujmy 

minoritnej spoločnosti. 

 
Cieľová skupina 

Činnosť komunitného centra v oblasti sociálnej inklúzie je zameraná na skupinu obyvateľov 
žijúcich v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou  koncentrovanej a generačne 
reprodukovanej chudoby. Naša pomoc smeruje k jednotlivcom a rodinám s deťmi ohrozené 
diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením, ktoré charakterizuje dlhodobá 
nezamestnanosť, nedostatok financií,  nízka úroveň základných životných návykov,  nízka 
úroveň komunikácie v spisovnom Slovenskom jazyku a vzdelanosti, napäté vzťahy s majoritou. 
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1.1 SWOT analýza KC 

 

silné stránky 

 

- vznik rómskeho zastupiteľského výboru 

- bezpečný priestor v priestoroch KC 

- práca v teréne/v prirodzenom prostredí 

detí a mládeže 

- pravidelné mapovanie situácie  

- zosieťovanie a vzájomná spolupráca 

s verejnou správou, miestnou samosprávou, 

štátnymi inštitúciami, súkromným 

sektorom, školskými inštitúciami a MVO 

- PR organizácie – komunikácia 

prostredníctvom online priestoru 

- spolupráca s regionálnymi médiami, 

printami 

- dobrovoľníci z rómskej a nerómskej 

komunity 

- komunikácia prostredníctvom online 

priestoru 

      - vysoká návštevnosť v KC ( interiér 

                          exteriér) 

- výmenné pobyty 

- dlhoročné pôsobenie v segregovanej 

oblasti 

- dlhodobí pracovníci a dobrovoľníci 

organizácie 

- povedomie o organizácii na regionálnej 

úrovni 

- ocenenie na lokálnej úrovni 

- neformálne vzdelávanie pracovníkov s 

mládežou 

- spoločné aktivity mládeže z minority 

a majority 

slabé stránky 

 

- neprispôsobivosť z dôvodu zaužívaných 

tradícií a stereotypov 

- reprodukovaná generačná chudoba 

- neplnenie povinnej školskej dochádzky 

detí vo vzdelávacích inštitúciách 

- nevedomosť slovenského jazyka najmä 

u detí do 5. roku života 

- nízka gramotnosť neukončené, alebo  

základné vzdelanie 

- neschopnosť vyhľadať/udržať si 

zamestnanie 

- sociálna patológia (prostitúcia, závislosti 

na alkohole, drogách) 

- znížená úroveň kritického myslenia 

a čítania s porozumením 

- nezamestnanosť 

- nezdravý životný štýl, psychické poruchy 

- zanedbaná rodičovská starostlivosť 

- znížené sociálno – kultúrne kompetencie 

u maloletých detí   

- stigma, predsudky majority  

- diskriminácia zo strany väčšinovej 

spoločnosti 

- málo podnetné rodinné prostredie 

- nedosiahnutie SŠ a VŠ vzdelania 

- nízka sebadôvera, sebauplatnenie, 

sebaaktualizácia 
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príležitosti 

 

- rozvoj dobrovoľníctva u osôb z MRK 

- zlepšenie kompetencií u mladých matiek 

a detí v oblasti rozvoja rodičovských 

zručností 

- zlepšenie vzťahov medzi majoritou 

a minoritou 

- dosiahnutie adekvátneho stupňa vzdelania 

- rozvíjanie schopností na úrovni 

praktických a teoretických zručností 

- získanie zamestnania 

- rozvoj spoločenského statusu – 

jednotlivec, skupina, komunita 

- prezentovanie sa pred majoritnou 

spoločnosťou 

- rozvoj kamarátstiev medzi spoločnosťami 

- odstránenie sociálno – patologických javov 

prostredníctvom adekvátne nastavených 

programov 

- realizácia komplexnej stratégie riešenia 

problematiky rómskych detí a mládeže 

- uplatnenie sa na trhu práce vďaka 

získanému rozvoju komunikačných 

zručností 

-  záujem verejných a vzdelávacích inštitúcií 

o MRK 

- odborné skúsenosti pracovníkov 

s mládežou 

- dobré meno neziskovej organizácie 

- neustále vzdelávanie pracovníkov 

s mládežou 

ohrozenia 

 

- častá neprispôsobivosť z dôvodu 

zaužívaných tradícií a stereotypov 

- nepravidelnosť návštev na aktivitách v KC 

- pasivita a nezáujem mladistvých 

o zlepšenie postavenia 

- segregácia 

- sociálna izolácia mladistvých 

- prehlbovanie sociálnej patológie 

- diskriminácia 

- nedôvera k väčšinovej spoločnosti 

- zneužívanie na báze pracovných vzťahov, 

obchodovania s ľuďmi 

- nezískanie adekvátneho zamestnania 

- nevyrovnanie rozdielov školopovinných 

detí 

- ekonomická nestabilita v rodine dieťaťa 

- zdravotné postihnutie 

- odmietanie väčšinovej spoločnosti 

k pomoci, ktorá je poskytovaná štátom 

alebo inými subjektami rómskym deťom 

- zlá interpretácia o živote rómskych detí 

v médiách, printoch a na sociálnych sieťach 
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2 Mapovanie potrieb 
 

Mapovanie potrieb obyvateľov komunity Ciglianska cesta prebiehalo v mesiacoch Júl 

a August 2021 prostredníctvom pološtrukturovaných rozhovorov a kladených otázok , 

ktoré boli následne spracované komunitným pracovníkom. Zmapované boli štyri vekové 

kategórie v rámci oboch sídlených komunít: obyvatelia vo veku 14 – 29 rokov, 20 -30 

rokov, 30 – 45  rokov a obyvatelia  nad 45 rokov. 

Zámerom mapovania bolo zistenie relevantných a reálnych informácií vylúčenej 

komunity  na území mesta Prievidza, ako aj v prirodzenom prostredí užívateľov 

sociálnych služieb ( mapovanie potrieb v priamom kontakte) , pričom sme sa orientovali  

na potreby a saturáciu potrieb obyvateľov komunity. 

2.1 Výsledky mapovania potrieb 
  

Veková kategória vo veku od 14 - 29 rokov 

- na základe geografickej vzdialenosti od mesta sa mládež a mladí dospelí zhodli na 

potrebe umiestnenie outdoorového ihriska s cieľom upevňovania fyzického  a 

psychického zdravia, znižovanie a prevencia sociálno patologických javov 

- aktivity pre mládež  a mladých dospelých v KC , rozvoj komunikačných schopností 

Veková kategória od 20 - 30 rokov 

- potreba o záujmovo – výchovných aktivít pre maloleté  deti do dovŕšenia 6 rokov veku  

- potreba poradenstva pre matky pri výchove a správnej výžive detí, prijatie 

zodpovedného rodičovstva, upevnenie rodičovských zručností 

- potreba pomoci pri príprave na vyučovanie pre školopovinné deti 

- poskytovanie možností vyhľadávania ponuky práce formou internetu, spracovanie 

životopisov, motivačného listu a iné. 

 

Veková kategória od 30 - 45 rokov a nad 45 rokov 

 

- poskytovanie možností vyhľadávania ponuky práce formou internetu, spracovanie 

životopisov, motivačného listu a iné. 

- pomoc pri udržiavaní a rozvíjaní  pracovných návykov z dôvodu dlhodobej 

nezamestnanosti prostredníctvom aktivít KC  

- potreba monitorovania zdravotného stavu u seniorov, sprostredkovanie lekárskej 

pomoci  
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3 Demografia 
 

Sídlisko Ciglianska cesta je situované na periférií mesta Prievidza, je izolované od zastavaného 

územia vzdialené od centra mesta cca 3,7 km. Bytové jednotky sú zastavané do tvaru U , spolu 

179 bytov. Nájomné byty  prevádzkuje Správa majetku mesta Prievidza. Sú napojené na 

elektrickú energiu a verejnú kanalizáciu a vodovod. V sídelnej komunite žije cca 415 

obyvateľov z toho užívateľov sociálnych služieb v počte 330 . Vo väčšej miere komunitu tvoria 

obyvatelia , ktorí sú dlhodobo nezamestnaní, invalidní dôchodcovia, mnohopočetné rodiny. 

Nízka vzdelanostná úroveň užívateľov sociálnych služieb komplikuje uplatnenie sa na trhu 

práce. Občianska vybavenosť je na veľmi nízkej úrovni. (1 potraviny). V blízkosti sa nachádza 

autobusová zástavka. Školopovinné deti dochádzajú na vyučovanie cca 4 km.  

 

3.1 Mapa lokality 

 

Zdroj: Google mapy 

 
 

3.2  Neformálna sociálna štruktúra: 

 

Lokalitu sídelnej komunity tvorí majoritná a minoritná skupina obyvateľov, prevažne zo 

sociálne slabšieho  prostredia, ktorých trápia prevažne rovnaké problémy ako dlhodobá 

nezamestnanosť, zlá finančná situácia jednotlivcov, generačne reprodukovaná chudoba. 

Susedské vzťahy sú často narušené nerešpektovaním identity, individuálnymi potrebami  



 

 
 

10 

 

jednotlivcov ako aj rodín, rozdielnosť medzi etnickými skupinami , charakteristické črty 

správania , temperament, nerešpektovanie sa navzájom a iné. 

 

3.3 Ciele a úlohy komunitného centra  
 

Termín plnenia: rok 2022  

Zámer: Hlavný zámer rozvoja danej činnosti je 

poskytnúť základný proces v rozvoji a vývoji 

detí so zreteľom na MRK. Participácia pri 

rozvíjaní podpory rodičovských zručností za 

účelom dosiahnutia adaptácie detí z MRK 

v predprimárnom vzdelávaní a následne 

bezproblémový prechod do ostatných 

výchovno - vzdelávacích procesov. Pravidelná 

podpora detí vo vzdelávaní – pomoc pri 

príprave na školskú dochádzku.  
Cieľ: - podporovať a formovať správny vývoj 

a vývin dieťaťa, jeho osobnosť a záujmy 

- naučiť mladistvé a mladé matky rozvíjať ich 

vlastné rodičovské zručnosti 

- skvalitniť výchovno – vzdelávací proces 

prostredníctvom matky a odborného 

pracovníka 

- učiť matku správne rozvíjať kompetencie 

dieťaťa 

- koordinácia a podpora mladých matiek pri 

správnej starostlivosti o dieťa (hygiena, 

správna výživa, edukácia, stravovacie návyky) 

- psychický a fyzický rozvoj dieťaťa 

- dbať na zdravý vývoj a vývin detí so 

zameraním na rozvoj percepcií, sociálno – 

kultúrnych kompetencií, kognitívnych a 

psychomotorických kompetencií  

- zapojiť do procesu čo najviac mladých 

matiek 

- rozvíjať kritické myslenie 

- čítanie s porozumením 

Cieľová skupina: mladistvé a mladé matky vo veku 20 - 30 

rokov, deti vo veku od 0. do 6. roka života, 

žijúci v málo podnetnom prostredí 
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Termín plnenia: rok 2022  

Zámer: Uchopenie znalostí a vedomostí 

o nepriaznivom dopade sociálno – 

patologických javov vplývajúcich na život 

detí, mládeže a mladých dospelých z MRK. 

Rozpoznanie znakov sociálno – patologických 

javov a podchytenie situácie včas. Podanie 

pomocnej ruky pri riešení sociálnych 

problémov. Uchopenie zdravého životného 

štýlu detí a mládeže, efektívne a zmysluplné 

využívanie voľného času.  

Cieľ: - aktivizovať k zmysluplnému tráveniu 

voľného času  

- zníženie a zabránenie vzniku sociálnej 

patológie medzi marginalizovanou mládežou 

- zabezpečenie bezpečnej zóny pre mládež 

s cieľom predchádzania vzniku patológie 

- zmysluplne tráviť voľný čas  

- udržiavanie zdravého fyzického 

a psychického zdravia detí, mládeže 

a mladých dospelých 

- zabezpečenie exteriérových aktivít  

- pomoc pri právnom udržaní  

- pomoc ako správne a dlhodobo si udržiavať 

psychické a fyzické zdravie 

Cieľová skupina: deti, mládež a mladí dospelí vo veku 14 - 29 

rokov so zreteľom na MRK, žijúci v málo 

podnetnom prostredí 
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Termín plnenia: rok 2022  

Zámer: Zvyšovanie  kvality života obyvateľov 

v  znevýhodnenej lokalite, posilňovanie 

a zmocňovanie členov komunity , rozvoj 

sociálnej a komunitnej rehabilitácie, podpora  

pracovných zručností  

Cieľ: - aktivizovať k zmene postoja ku komunite 

a k sebe samému 

- aktivity orientované na zamestnávanie 

a  zvyšovanie príjmu jednotlivcov 

- zvyšovanie povedomia obyvateľov komunity 

- podpora vzťahov v komunite 

- mobilizácia komunity 

- pomoc pri udržiavaní pracovných návykov  

aktivít prostredníctvom aktivít KC 

- pomoc pri právnom udržaní  

 

Cieľová skupina: dospelí vo veku od 30 rokov a viac so zreteľom 

na MRK, žijúci v málo podnetnom prostredí 
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Potreba Oblasť Hlavný cieľ Čiastkové ciele Úlohy Aktivity KC Zdroje Partneri Čas 

Potreba 
starostlivosti 
o psychické 

a fyzické 
zdravie 

mládeže z málo 
podnetného 
prostredia.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- mládež vo 

veku 14 - 
29 rokov 

 
 
 
 
 
 
 

Podpora 
psychického 
a fyzického 

zdravia 
mládeže 

a následnej 
socializácie 

do 
majoritnej 

spoločnosti. 
 

 

 
- podpora 

psychického 
zdravia mládeže 
prostredníctvom 

komunikácie 
v skupine 

 
 

- organizovanie 
besied a diskusií 

s mládežou 
s prioritným 

cieľom rozvoja 
psychického 
a fyzického 

zdravia mládeže  

- odborné 
besedy z oblasti 

podpory 
psychického 
a fyzického 

zdravia mládeže 

- 
projektová 

činnosť 

samospráv
a mesta 
Prievidza 

Január 
2022 – 
október 

2022 

- donori 

Centrum 
voľného 

času 
Prievidza 

- podpora 
psychického 

zdravia mládeže 
prostredníctvom 

odborných besied 
- osvetová 

činnosť v oblasti 
sociálnej 
prevencie 

- streetwork 

 
- 2% daní 
z príjmov 

 

Základná 
škola 

Rastislavov
a Prievidza 

 
- podpora 

fyzického zdravia 
mládeže 

prostredníctvom 
vytvorenia 
športovej 

oddychovej zóny 
na sociálnom 

sídlisku 

- športové 
podujatia, hry a 

súťaže 
realizované 

prostredníctvo
m mládeže 

- finančné 
zdroje 

samosprávy 
mesta 

Prievidza 

Spojená 
škola 

internátna 
Prievidza 

- vybudovanie 
outdoorového 

ihriska na 
sociálnom 
sídlisku so 
samotnou 

participáciou 
mládeže 

- prevenčné 
aktivity 

Mestská 
polícia 

Prievidza 
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Potreba Oblasť Hlavný cieľ Čiastkové ciele Úlohy Aktivity KC Zdroje Partneri Čas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potreba 
záujmovo – 
výchovných 

aktivít pre deti 
do veku 6. roku 

života, ktoré 
neboli prijaté 
do materskej 

školy 
a poradenstvo 
pre ich mladé 

matky pri 
správnej 
výchove 
a výžive 
dieťaťa. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- deti do 
veku 6. 

roku života 
- mladé 
matky 

Podpora 
rozvoja 

rodičovskýc
h 

kompetencií 
prostredníct

vom 
komunitnej 
rehabilitácie

. 

- nadobudnutie a 
uchopenie 

rodičovských 
zručností 

(emocionálne 
a sociálne 
schopnosti 

rodičov) 

- vytvorenie 
bezpečnéh
o priestoru 

v KC pre 
skupiny 
matiek 
s deťmi 

- diskusie 
a rozhovor

y 
medzi mat

kami 
s rovnakým

i 
potrebami 

- projektová 
činnosť 

Materská 
škola ul. M. 

Mišíka 

január 
2022 – 

december 
2022 

- odborné 
lektorovani
e pre matky 

v oblasti 
zdravia 
dieťaťa 

– odborné 
besedy 

o zdravom 
psychicko

m a  
fyzickom 

vývoji detí 

- donori 
ÚPSVaR v 
Prievidzi 

- navigovanie 
matiek k správnej 
výchove, výžive 

a hygiene dieťaťa 

- správne 
návyky 

poriadku, 
hygieny a 

čistoty 

- práca 
v skupine: 
skupinové 

hry 
realizované 
prostredníc

tvom 
matiek 

- 2% daní z 
príjmov 

MUDr. Marta 
Janíková – 
všeobecný 

lekár pre deti 
a dorast 

- utuženie 
vzťahu 
matka - 

dieťa 

- vedenie 
matiek pri 
správnej 

starostlivos
ti o dieťa 

- finančné 
zdroje 

samosprávy 
mesta 

Prievidza 

Centrum pre 
deti a rodiny 

Prievidza 

- sprevádzanie 
matiek pri správnej 

zdravotnej 
starostlivosti 

o dieťa (návšteva 
povinných 
lekárskych 
prehliadok) 
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Potreba Oblasť Hlavný cieľ Čiastkové ciele Úlohy Aktivity KC Zdroje Partneri Čas 

Potreba 
rozvoja 

a udržiavania 
pracovných 

návykov 
prijímateľov 

sociálnej 
služby z málo 
podnetného 
prostredia, 
v ktorom 

obyvatelia 
majú nízku 

vzdelanostnú 
úroveň. 

- dospelí 
vo veku 
30 – 45 
rokov 

a nad 45 
rokov 

 

Podpora 
udržiavania 
pracovných 

návykov 
pre 

dlhodobo 
nezamestn
ané osoby 

z málo 
podnetnéh

o 
prostredia. 

- podpora 
sebavedomia 
obyvateľov 
komunity a 

rozvoj pracovnýc
h návykov 

nevyhnutných pri 
vyhľadávaní 
zamestnania 

- príprava 
vyvýšenýc
h záhonov 

na 
výsadbu 
ovocia a 
zeleniny 

- malá 
hospodársk

a činnosť 
(sadenie 
ovocia, 

zeleniny 
a byliniek, 

a starostlivo
sť 

o sadenice -  
zalievanie, 

pestovanie) 

- 
projektov
á činnosť 

Technické 
služby mesta 

Prievidza 

január 2022 – 
december 2022 

- rozvoj 
psychickéh

o 
a fyzickéh
o zdravia 

prostrední
ctvom 
práce 

- odborné 
besedy 

realizované 
prostredníct

vom 
odborných 

lektorov 
z oblasti 
ekológie, 
životného 

prostredia a 
permakultúr

y 

- donori 

Regionálne 
kultúrne 
centrum 

mesta 
Prievidza 

- zveľadenie 
prostredia, v 

ktorom 
prijímatelia 

sociálnych služieb 
žijú  

- 
samostatn

é 
vyhľadáva

nie 
zamestnan

ia (práca 
s portálom 

istp.sk, 
profesia.sk 

a pod.) 

- práca 
v skupine 

realizovaná 
prostredníct

vom 
obyvateľov 
komunity 

- 2% daní 
z príjmov 

samospráva 
mesta 

Prievidza 

 
- zvyšovanie 

zodpovednosti 
pri práci 

 

- napísanie 
životopisu, 
žiadosti do 
zamestnani

a, 
motivačnéh

o listu 

- finančné 
zdroje 

samosprá
vy mesta 
Prievidza 

 

- podpora 
kreativity 
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4.1. Monitorovanie plnenia cieľov 
  

Cieľová skupina: deti, mládež a mladí dospelí vo veku 14 - 29 

rokov so zreteľom na MRK, žijúci v málo 

podnetnom prostredí 

Kvantitatívne meranie cieľov - počet účasti na aktivitách 

- počet zrealizovaných aktivít 

- počet poklesu sociálnej patológie  

- počet výjazdov k zásahu krízovej 

intervencie 

- mediálne výstupy 

- odbúranie stereotypov a predsudkov 

- zabezpečenie si iného druhu obživy 

- počet zamestnaných 

Kvalitatívne meranie cieľov - zlepšenie fyzického a psychického zdravia 

detí, mládeže a mladých dospelých na 

základe výpovede participantov 

- zníženie napätia 

- aktivizácia mladistvých v spoločnosti 

- sebauvedomenie, sebahodnotenie, 

sebaaktualizácia 
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Cieľová skupina : Mladistvé a mladé matky vo veku 20 – 30 

rokov, deti vo veku od 0. do 6. roka života, 

žijúci v málo podnetnom prostredí Kvantitatívne meranie - počet zapojených matiek, ktoré aktívne 

navštevovali KC a zapájali sa do aktivít 

- počet detí, ktoré aktívne navštevovali KC 

a pripravili sa tak na predprimárne 

vzdelávanie 

- počet zrealizovaných aktivít 

- vytvorený program rozvoja rodičovských 

zručností 

- individuálne schopnosti detí 

- počet nástupu detí do materskej školy 

- nové možnosti uplatnenia rodičovských 

zručností 

Kvalitatívne meranie: - rozvoj rodičovských zručností, plnenie si 

rodičovských povinností 

- upevnenie rodinného puta 

- rozvoj schopností matiek a detí 

- upevnenie vzťahu matka – dieťa 

-rozvoj slovenského jazyka a odbúranie 

komunikačných bariér celej rodiny 

- vybudovanie dôvery voči vzdelávacím 

inštitúciám zo strany rodičov a detí 

- záujem o  prihlásenie do materskej školy 

- pravidelná návštevnosť predprimárneho 

vzdelávania 

- zníženie detí z rómskeho prostredia 

v špeciálnych školách 

- ukončenie ZŠ 
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Cieľová skupina : Dospelí a seniori od veku 30 rokov a viac, žijúci 

v málo podnetnom prostredí 

Kvantitatívne meranie - počet  zapojených obyvateľov komunity 

- počet zrealizovaných aktivít 

- počet užívateľov sociálnych služieb, ktorí sa 

zamestnali  

 

Kvalitatívne meranie: - budovať, udržať a rozvíjať pozitívny vzťah 

k svojmu okoliu 

- nadobudnutie manuálnych a praktických 

zručností s cieľom možného uplatnenia sa na 

trhu práce 

- učenie sa  zodpovednosti, pravidelnosti 

a vytrvalosti 

- rozvíjanie sociálneho uvedomenia sa 

-  zlepšenie postavenia v spoločnosti 

- rozvoj  praktických pracovných zručností,  a 

návykov 
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Záver 

 

Dokument komunitného plánovania  práce pre deti,  mládež ,  mladých dospelých  a dospelých 

so zreteľom na MRK v KC Spokojnosť je súhrnom rôznorodých zmapovaných potrieb 

užívateľov sociálnych služieb v danej lokalite a zadefinovaním cieľov, ktoré máme v zreteli 

naplniť. Ku  komunitnému plánu  sme pristupovali s ohľadom na súčasný stav obyvateľov 

komunity s cieľom realizovať činnosti a aktivity založené na aktuálnych potrebách obyvateľov 

z  komunity v danom regióne. Komunitné centrum Spokojnosť, n.o. sa snaží flexibilne reagovať 

na potreby cieľových skupín,  akceptovať ich rôznorodosť a aktívne ich zapájať do diania 

v spoločnosti vybudovaním kvalitných udržateľných aktivít Vedieme otvorený dialóg 

s predstaviteľmi územnej samosprávy, štátnych inštitúcií, ale aj s partnermi reprezentujúcimi 

tretí sektor, ktorí pri plnení cieľov a vízií môžu byť nápomocní.  

 

 

 

 


