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1 Úvod
Integračné snahy a transformačné procesy spojené s decentralizáciou štátnej správy a skutočnosť, že Slovenská republika je členskou
krajinou EÚ, sa mimo iného prejavujú aj v sociálnej oblasti. Lisabonská zmluva otvára nové možnosti fungovania spoločnosti nielen na makro
úrovni EÚ, ale aj na úrovni samospráv, na obecnej a regionálnej úrovni. Ide pritom o vytvorenie nového systému vzájomných vzťahov a činnosti
samospráv nielen cez ich volených politických zástupcov, ale aj priameho a nesprostredkovaného zapojenia a participácie populácie do života
komunít pri kreovaní a spolurozhodovaní vo všetkých dôležitých otázkach a vo všetkých jej odvetvových oblastiach. Tým sa vytvárajú základy
otvorenej občianskej spoločnosti v prostredí miest a obcí. Je to nový fenomén prijatia myšlienky a učenia sa jej uplatňovania v praxi - žiť komunitne
a pre komunitu, spoločne identifikovať problémy a spoločne prispievať k ich riešeniu. Konkrétnym nástrojom týchto progresívnych tendencií je
aj Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb obce Málinec a na to nadväzujúci dokument Plán Komunitného centra Málinec.
Plán komunitného centra je dokument vychádzajúci z potrieb komunity. Bol spracovaný na základe mapovania potrieb a odzrkadľuje
potreby a názory komunity. Pri mapovaní potrieb bola komunita poňatá ako celá obec, nakoľko sa v obci nenachádzajú segregované rómske časti.
Pri riešení problémov je dôležité zapájať celú komunitu do riešenia a rozhodovania.
Na vyhotovení Plánu KC sa podieľali zamestnanci komunitného centra a tiež členovia Rady komunitného centra, s ktorými boli spoločne
stanovené ciele. Tie vyplynuli z mapovania potrieb.
Mapovanie potrieb bolo realizované formou štruktúrovaného rozhovoru s rodinami a ich rodinnými príslušníkmi. Bol vytvorený pomocný
dotazník s konkrétnymi otázkami z rôznych oblastí, na ktoré členovia komunity odpovedali za asistencie všetkých zamestnancov KC. Zmapované
boli najproblematickejšie lokality obce, v ktorých žijú obyvatelia zo sociálne znevýhodneného prostredia ako aj menej problémové časti obce.
Ciele, ktoré vyšli z mapovania potrieb sú zahrnuté do Plánu KC.
Plán komunitného centra je verejný dokument, ktorý je prístupný na webovej stránke obce a rovnako je dostupný priamo v komunitnom
centre. Slúži ako pomocný nástroj pre prácu s klientami, na prezentáciu komunitného centra a tiež súvisí s Komunitným plánom rozvoja
sociálnych služieb. K naplneniu cieľov stanovených v pláne KC budú využité rôzne granty a výzvy, ale dôležitá je aj podpora zo strany obce, ktorej
sa komunitnému centru dostáva vo veľmi veľkej miere.

Potreba /problém

Oblasť

Hlavný cieľ

Čiastkové ciele

Úlohy

Aktivity KC

Zdroje

Partneri/zodpovednosť

Nedostatok priestoru,
kde by sa mohla
komunita stretávať,
aktívne tráviť svoj čas,
realizovať sa.

Zveľadenie verejného
priestranstva/aktivizácia
komunity
a zmocňovanie
komunity cez
komunitnú záhradu

Vybudovanie
komunitnej záhrady, ako
priestor pre stretávanie
sa komunity.

1.Prezentovanie
zámeru komunite
- vybudovanie
komunitnej
záhrady,
zveľadenie
verejného
priestranstva
(aktivizácia
členov komunity)

Úloha č. 1:
Zorganizovanie
stretnutia pracovnej
skupiny s komunitou

KC zorganizuje
aktivitu- stretnutie
pracovnej skupiny,
kde bude
zrealizovaná
prezentácia zámeru
komunitnej záhrady

Vlastné,
sponzori,
OÚ, KC
Málinec,
granty.

Zodpovední - KP :
Katarína Jablonská

2. Predloženie
zámeru
zástupcovi obce
Málinec - Ing.
Igor Lacko,
získanie súhlasu

Úloha č. 2
Určenie člena
pracovnej skupiny na
vyjednávanie s
obecným úradom
(pracovná skupina
pozostáva zo
zamestnanca KC,
člena komunity,
dobrovoľníka, člena
rady KC a tiež každý,
kto bude mať záujem )

Stretnutie KP a člena
pracovnej skupiny so
starostom obce
ohľadom zámeru
a získanie súhlasu

Obec
Málinec

Člen pracovnej skupiny
– Marcela Balogová
(zodpovedná za
predloženie zámeru)

3. Upravovanie
verejného
priestoru
(komunitnej
záhrady)

Úloha č.3
Organizácia a
realizácia brigády,
zapojenie komunity
a dobrovoľníkov.
Zodpovední:

KC - Aktivita:
Brigáda

Komunita

Partneri: Obec
Málinec, komunitné
centrum, MOPS,
dobrovoľníci
Zodpovední:
komunitný pracovník:
Katarína Jablonská

Čas

Jar
2022 –
jeseň
2022

KC Málinec – KP:
Katarína Jablonská

člen pracovnej skupiny
(dobrovoľníčka – Žofia
Nociarová)

4. Získanie
finančných
prostriedkov

Úloha č. 4
Oslovenie sponzorov,
zapojenie sa do výziev
a grantov

Aktivita - oslovenie
sponzorov a darcov

Sponzori,
granty,
vlastné

KC – Mgr. Natália
Kancková - OG

5. Zabezpečenie
potrebného
materiálu

Úloha č. 5
Zaobstaranie záhonov,
sadeníc, zeminy,
náradia

Aktivita – skladanie
záhonov, dovezenie
zeminy

Komunita

KC – Mgr. Natália
Kancková - OG

6.Vybudovanie
komunitnej
záhrady

Úloha č. 6
Príprava a realizácia
brigády – sadenie do
záhonov ( práca
dobrovoľníkov
a komunity)

Aktivita – sadenie
sadeníc, finálna
podoba komunitnej
záhrady

Komunita

KC – Katarína
Jablonská - KP

7.Určenie
komunitného
správcu záhrady
v prípade
ukončenia
národného
projektu,
založenie
pracovnej
skupiny, ktorá
pozostáva z 3
členov.

Úloha č. 7
Výber správcu
z dobrovoľníkov, ktorý
bude zodpovedný za
údržbu komunitnej
záhrady, výber členov
pracovnej skupiny.
Vyhľadávanie grantov.
Písanie projektov

Aktivita zameraná na
učenie písania
projektov členov
pracovnej skupiny.
Aktivita – 1x
týždenne kontrola
správcom - stav
komunitnej záhrady
a sprevádzanie
členov komunity
v čase starania sa
o záhradu.

Komunita

KC – Mgr. Natália
Kancková
Žofia Nociarová –
správca záhrady

Vybudovaním komunitnej záhrady vytvoríme priestor, ktorý bude slúžiť na stretávanie rôznych skupín obyvateľov. Dôjde k prepájaniu
viacerých generácií, kde najstaršia generácia bude odovzdávať svoje skúsenosti a poznatky tým mladším, ale aj naopak. Pretože aj mladí ľudia
majú, čo ponúknuť pre tých starších. Úlohou pracovníkov KC bude počas aktivít rozvíjať komunikačné schopnosti, zlepšovať u nich vzájomné
vzťahy a povzbudzovať u klientov aktívny prístup na veciach verejných. Chceme poukázať, že len vlastným pričinením, vieme zmeniť niektoré
veci, s ktorými nie sme spokojní a chceli by sme ich zmeniť. Často na to ľudia zabúdajú a spoliehajú sa, že to vybaví/zmení za nich niekto iný.
Spoločnou činnosťou, ktorá spojí tieto rôzne skupiny, bude pestovanie a následná starostlivosť o plodiny. Zároveň chceme poskytnúť pre všetkých
priestor na zmysluplné trávenie svojho voľného času a na oddych od každodenných starostí a povinností, ktorých nie je málo. Obyvatelia si
vypestované plodiny môžu zobrať domov a ochutnať, čo sa im podarilo vypestovať, môžu tak porovnať či zelenina z obchodu chutí lepšie alebo
horšie. V exteriéri nášho komunitného centra vyrastie spoločná komunitná záhradka, ktorá nám to tu zveľadí, nakoľko vyvýšené záhony sú
modernou alternatívou záhradky. Súčasťou napĺňania tohto cieľa bude činnosť dobrovoľníkov, ktorí sú pre naše KC veľkým prínosom. Pri budovaní
komunitnej záhrady to budú dobrovoľníci z komunity.

