
 

   

 

 

 

 

 

 

DOBROVOĽNÍCKY PROGRAM: 

a) „Khelen díľaven“ (Spievaj a tancuj) 
b) „Komuniťáčka“ (dobrovoľníčka v pozícii motivátorky) 
c) „Záhradníček“ (dobrovoľníčky v pozícii získavania 

pracovných návykov a zručností 
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1. Stručná charakteristika komunitného centra (KC) 

Komunitné centrum (KC) - poskytuje činnosti v zmysle § 24d zákona č. 448/2008 Z. z. o 
sociálnych službách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) 
celej komunite a taktiež fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. 

Vzniklo v roku 2015 ako pilotný projekt – Komunitné centrá. V súčasnosti funguje pod 
názvom: „Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni“ a je financovaný 
Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.  

V súčasnosti v KC pracujú 4 zamestnanci a to: odborný garant KC, odborný pracovník 
KC, pracovník KC a inovatívnym prvkom KC je komunitný pracovník KC.  

(1) V komunitnom centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 
ods. 2 písm. h)  

a) poskytuje: 

1. základné sociálne poradenstvo,  
2. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,  
3. pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie 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.  

Sociálnu službu v komunitnom centre možno poskytovať ambulantnou sociálnou službou a 
terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu.   

Komunitné centrum sídli na ulici Školskej 199/29 v Málinci. 

Cieľom a poslaním komunitného centra je poskytnutie komplexnej služby 
jednotlivcovi, rodine ako aj celej miestnej komunite, ktorá z rôznych dôvodov nemá možnosti 
na svoju vlastnú pomoc, sociálnu mobilitu, získavanie sociálnych zručností či vlastnú 
sebarealizáciu. Okrem hlavného cieľa a poslania má každé komunitné centrum podľa aktuálnej 
potreby a miestnych problémov obyvateľov aj ďalšie špecifické ciele. Ide napríklad o podporu 
zmysluplného trávenia voľného času, prezentovanie svojej kultúry, zvykov, tradícií, pomoc pri 
uplatňovaní sa na trhu práce, prevenciu nežiadúcich patologických javov v týchto komunitách, 
podporu počas vzdelávania; pričom všetky služby a podpora komunitného centra občanovi by 
mali viesť k jeho integrácii a svojbytnosti. 

 

 



 

2. Podstata a cieľ dobrovoľníckeho programu 

Podstatou dobrovoľníckeho programu je zapojenie dobrovoľníkov do činnosti 
KC, ktorí budú nezištne pomáhať komunite, učiť sa pracovným návykom a týmto dávať 
komunite vzor, že práca nemusí byť vykonávaná len za finančnú odmenu. Dobrovoľníkov 
potrebujeme, aby sme zvyšovali kvalitu našich služieb a pokryli potreby komunity, ktoré nám 
vyšli z mapovania potrieb.  

Komunitné centrum má tri dobrovoľnícke programy: 

a) „Khelen díľaven“ (Spievaj a tancuj) 
b) „Komuniťáčka“ (dobrovoľníčka v pozícii motivátorky) 
c) „Záhradníček“ (dobrovoľníčky v pozícii získavania pracovných 

návykov a zručností 

Ciele dobrovoľníckych programov: 

a) „Khelen díľaven“ 

       - podchytiť deti a mládež a venovať im svoj čas učením nových rómskych tancov a spevu 

       - rozvíjanie talentu u detí a mládeže 

       - naučiť deti a mládež, ako majú svoj čas tráviť zmysluplne a nevenovať sa činnostiam, 
ktoré by v ich veku nemali byť samozrejmé 

      - vystupovaním na rôznych kultúrnych podujatiach by sme im chceli ukázať aj iný život na 
aký sú zvyknutí. Deti si takto získajú aj nové kamarátstva a vzťahy. 

b) „Komuniťáčka“ 

- chceme motivovať deti, ale aj ich rodičov k učeniu a k tomu, aby zistili, že jedine 
vzdelaním môžu zmeniť svoj životný štýl a niečo v živote dosiahnuť 

- zlepšenie študijných výsledkov 

- ukázať deťom vzor vo vzdelaných Rómoch 

c) „Záhradníček“ 

       - získať pracovné zručnosti a návyky v komunitnej záhrade 

       - vybudovať si kamarátske vzťahy pri práci 

       - zlepšenie sociálnej inklúzie 

       - viesť ženy k tomu, že veľa vecí si môžu vypestovať doma a tým ušetria peniaze za 
potraviny 



 

3. Cieľové skupiny dobrovoľníckeho programu 

a) „Khelen díľaven“  
- deti a mládež 

b) „Komuniťáčka“ 
- deti, mládež, dospelí 

c) „Záhradníček“ 
- ženy a deti 

4. Navrhované aktivity 

a) „Khelen díľaven“ 

Priateľstvo medzi dobrovoľníkom a deťmi. Dieťa potrebuje a rešpektuje dobrovoľníka, 
ktorý je zároveň jeho kamarátom.  V našom dobrovoľníckom programe je navrhovanou 
aktivitou – nácvik rómskych tancov, spevu a hrania na klavíri. 

b) „Komuniťáčka“ 
Motivovanie a podpora detí k dosahovaniu lepších výsledkov. Navrhovaná aktivita  - 
pravidelné rozhovory s deťmi a ich rodičmi o tom, ako môžu zlepšiť svoj život 
vzdelávaním. 
 

c) „Záhradníček“ 
Budovanie pracovných návykov. Navrhovaná aktivita – pestovanie ovocia, zeleniny 
a byliniek v komunitnej záhrade. Z vypestovaných plodín si môžu ženy v KC navariť 
chutné jedlo. 

5. Charakteristika a náplň práce dobrovoľníka 

Dobrovoľník je človek, ktorý je ochotný vo svojom voľnom čase a bez nároku na 
finančnú odmenu vykonávať činnosť v prospech iných ľudí. Dobrovoľníkom sa môže stať 
ktokoľvek ochotný odovzdať svoje skúsenosti a poznatky iným. 

Dobrovoľník by mal byť empatický, trpezlivý, flexibilný, zodpovedný, bez predsudkov 
voči Rómom, motivovaný pre prácu s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

a) „Khelen díľaven“ 

Dobrovoľník vyzdvihne deti zo školského zariadenia, privedie ich do KC a tu s nimi 
nacvičuje rómske a moderné tance a spev. Vypĺňa s nimi ich voľný čas a tým predchádza 
vzniku patologických javov. 

b) „Komuniťáčka“ 

Dobrovoľníčka príde do KC a vedie s deťmi a ich rodičmi rozhovor o tom aké je 
vzdelanie dôležité. Motivuje deti k učeniu. Dáva im za príklad vzdelaných Rómov. 



 

c) „Záhradníček“ 
 
Dobrovoľník trávi čas s klientmi v exteriéri KC, kde spoločne budujú komunitnú 
záhradu pestovaním rôznych plodín, buduje v klientoch pracovné návyky.  

6. Časový rámec 

a) „Khelen díľaven“ - dva krát týždenne, 2 hodiny denne. Deň sa upresní podľa potrieb 

dobrovoľníka a detí . V prípade potreby sa  intenzita zvýši podľa počtu vystúpení. 

b) „Komuniťáčka“ – jeden krát týždenne, 2 hodiny denne. Deň sa upresní podľa potrieb 
detí a rodičov. 

c) „Záhradníček“ – podľa toho ako bude potrebné udržiavať komunitnú záhradku, min. 
však jeden krát týždenne v ľubovoľný  deň 
 

7. Miesto realizácie 

a) „Khelen díľaven“ - Komunitné centrum Málinec 
b) „Komuniťáčka“     -Komunitné centrum Málinec 
c) „Záhradníček“      - komunitná záhrada - exteriér KC  

 

8. Evidencia a dokumentácia dobrovoľníkov 

Informácie o dobrovoľníkoch a detských užívateľoch sa vedú v: 

• Tabuľke TEK  

• Záznamoch o skupinových aktivitách 

• Zápise o dobrovoľníckej činnosti 

• Zmluve o dobrovoľníckej činnosti 

 

9. Ukončenie spolupráce 

• Porušenie práv a povinností dobrovoľníka 

• V prípade odstúpenia od zmluvy 

• Ukončenie zmluvy 

 

 

 


