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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. 
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2 História lokality ( je potrebné povedať, že lokalitu sme poňali ako celú obec) 
 

Bolo to tesne pred a po roku tisíc pred Kristom. V časoch veľkého Ríma sem možno na kovy 

najlepší odborníci, Kelti prišli. Potom už naši, Slovania, medzi ktorých sa sem tam Germáni aj iní 

kovošpecialisti zatúlali. Žilu si veru neustále museli strážiť a tak tu hrádky nad každou križovatkou 

vyrastali. A osady? Tie vznikli všade kde sa vhodná lúčka či rúbaň a dobrá voda našla. Najmä nech rudy, 

z ktorej sa kovy taviť dali, bolo dosť. Bronz, zlato a striebro boli hlavným tovarom i zdrojom obživy. A 

ešte výrobky z nich. Po tejto rudnej magistrále, ceste obživy, sa vtedajší ľudia cez Lovinku, Striebornú 

a horu Hrad do kotla vrchov, k potoku v malinčí dostali. Tu, lebo ďalej sa len cez veľmi vysoké vrchy 

dostať dalo, množstvo osád založili. Bolo to dávno predtým ako v roku 1514 terajší Málinec pod názvom 

Malinový potok zapísali. 

Prvé málinské osady vznikali preľudnením obyvateľstva, ktoré si ďalšie priestory na svoju 
existenciu hľadali klčovaním lesov a zakladaním panských majerov. Takto napríklad vznikali osady 
Hrozinovo, Podtáňovo, Malejkovo, Šťavica, Uhlisko, Revúca i Starý Vršok. Rozhodujúci podiel na 
zakladaní súčasných sídiel okolia Málinca mali Slovania (predkovia Slovákov), čo potvrdzujú najmä 
dodnes zachované názvy riek, potokov, ako aj chotárne názvy. Podľa miestnej kroniky boli prví 
obyvatelia najpravdepodobnejšie husiti, ktorí bojovali na okolí Lučenca pod vodcovstvom Jiskrovým. 
Iná verzia hovorí, že ako prví došli drevorubači zo Srbska a Chorvátska. Isté však je, že na osídľovaní 
Málinca mali svoj podiel aj nemeckí kolonisti – baníci zo Saska po tatárskom vpáde v roku 1241. 
Dokladom toho v Málinci je vrch Sasko a osada Zlatno. Sú situované na zlato-striebornej žile tiahnucej 
sa od starých baní v Striebornej (chotárna časť susednej obce Cinobaňa) až po vrch Sivec – ďalšie ložisko 
zlata v Lehote nad Rimavicou. 

Začiatkom 18. storočia sa do Málinca začali ojedinele prisťahovávať aj maďarské rodiny. V 19. 
storočí prichádzajú sklári slovenskej národnosti. V menšom počte prichádzali aj obyvatelia iných 
národností zo sklárskych oblastí v Sliezsku a Čechách. Väčšinou boli nemeckej národnosti. Svedčia o 
tom aj rodové mená ako Švarc, Klefner, Preisler, Hofman… Za priemyslom postupne prichádzali Židia. 
V druhej polovici 18. storočia sú už v Málinci usadení aj Cigáni. Bývali v osadách Mysliny, Stupník a v 
priestore Jamy, kde je i dnes cigánska štvrť. V 18. a 19. storočí prichádzajú ďalšie a vôbec najsilnejšie 
prisťahovalecké vlny chudobného ľudu z Oravy, Kysúc, ale aj z oblasti Podpoľania. Klčujú lesy, zakladajú 
nové ľudnaté osady a lazy. Z toho vyplýva, že počet obyvateľov bol dosť pohyblivý a od prvopočiatku 
sa menil. Záviselo to od možnosti obživy v tejto oblasti, kde v 19. a 20. storočí bol hodne rozšírený 
drevársky, banícky a najmä sklársky priemysel. To malo potom značný vplyv na zamestnanosť 
obyvateľstva. 

 
História budovy KC 

            V roku 2014 prebehli stavebné práce budovy bývalej starej školy – druhé krídlo. Rekonštrukcia 

a priestorové vybavenie boli zabezpečené  v rámci projektu „Zriadenie multifunkčného komunitného 

centra v obci Málinec“ cez Regionálny operačný program spolufinancovaný Európskym sociálnym 

fondom. Prevádzkovateľom Komunitného centra sa stala obec Málinec a vykonávala odborné činnosti, 

iné činnosti a aktivity v rámci Národného projektu Komunitné centrá - Priestor na Vašu príležitosť. 

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného 

programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Vo vynovených priestoroch bývalej „starej školy“ si  tak 

začalo písať svoju novú históriu Komunitné centru Málinec. Projekt mal trvanie od 1.3. 2015 do 31.10. 

2015, následne bola činnosť prerušená na nejaký čas.  
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Od 1. mája 2016 v rámci Národného projektu „Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej 

intervencie na komunitnej úrovni“ a vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci 

operačného programu Ľudské zdroje svoju činnosť obnovilo Komunitné centrum v obci Málinec. 

Projekt mal trvanie do 31.8.2019. V období od septembra 2019 do marca 2020 bola činnosť KC Málinec 

prerušená. 

V súčasnosti KC Málinec vykonáva svoju činnosť od 1.3.2020 v rámci projektu „Budovanie 

odborných kapacít na komunitnej úrovni“ a je financované Implementačnou agentúrou ministerstva 

práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Prevádzkovateľom KC je Obec Málinec. KC sa nachádza v budove bývalej starej školy, ulica 

Školská 199/29, 985 26 Málinec.  

V súčasnosti zabezpečujú chod komunitného centra 4 zamestnanci: 

 odborný garant 

 odborný pracovník 

 pracovník 

 komunitný pracovník 

Víziou komunitného centra Málinec je prepájanie aktivít obyvateľov obce s obyvateľmi 
z marginalizovaných skupín, hlavne sa sústrediť na deti a dospievajúcu mládež. Venovať sa pri 
dospievajúcej mládeži preventívnym aktivitám, robiť preventívne prednášky na rôzne témy, motivovať 
ich k ukončeniu aspoň stredoškolského vzdelania a následne ich motivovať v hľadaní práce. Ukázať, že 
život nie je o ukončení povinnej 10 ročnej školskej dochádzky a pokračovaní na aktivačných prácach.  

 

Poslaním komunitného centra je poskytovať komplexné sociálne a komunitné služby bez 

rezidencie a prispieť k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených na individuálnej, ako aj na 

lokálnej úrovni. 

Prostredníctvom komplexných sociálnych a komunitných služieb prispieva k sociálnemu 

začleňovaniu všetkých obyvateľov vrátane marginalizovaných rómskych komunít a tým vytvárať 

priestor pre vzájomnú interakciu a spoločné aktivity. Na individuálnej, ale i komunitnej úrovni hľadať 

vhodné formy a programy na riešenie sociálnych problémov a integrácie. Komunitné centrum je 

strešnou inštitúciou, v ktorej sa poskytujú sociálne a vzdelávacie služby všetkým občanom, realizujú sa 

programy zamerané na podporu zamestnanosti, programy komunitného rozvoja a voľnočasové 

aktivity. 

 
Komunitné centrum je svojou činnosťou zamerané na napĺňanie nasledovných cieľov: 

 

- Zlepšovať sociálnu situáciu jednotlivcov, rodín a vylúčených spoločenstiev. 

- Aktivizovať, zvyšovať kompetencie a podporovať sociálnu mobilitu jednotlivcov a rodín. 

- Vykonávať prevenciu sociálno-patologických javov. 

- Sprostredkovať kontakty so širším prostredím, podporovať začleňovanie do existujúcich 
sociálnych sietí, štruktúr, služieb a inštitúcií. 

- Podporovať spoluprácu a efektívnu koordináciu činnosti subjektov, ktoré zasahujú do 
situácie sociálne vylúčených osôb (obec, vzdelávacie inštitúcie, poskytovatelia sociálnych 
služieb a služieb zamestnanosti, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti). 

- Podporovať komunitný rozvoj, budovanie celej komunity obce. 

- Podporovať efektívne riešenie konfliktov, sporov a napätí v celej obci. 
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- Podporovať záujmovú činnosť a zmysluplné trávenie voľného času. 

- Podporovať vzdelávanie detí a mládeže, motivovať hlavne rodičov, aby deti ukončili 
základné vzdelanie a pokračovali v ďalšom štúdiu na strednej škole. 

- Podporovať vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie dospelých realizáciou vzdelávacích 
a tréningových programov zameraných na jednotlivcov a skupiny. 

- Podporovať iniciatívy obyvateľov vylúčených lokalít v oblasti zdravého a čistého životného 
prostredia, 

- Podporovať a zabezpečovať vzdelávanie a osvetu v oblasti plánovaného rodičovstva a 
ochrany sexuálneho reprodukčného zdravia. 

- Podporovať iniciatívy obyvateľov vylúčených lokalít v oblasti bývania, pomoc pri zlepšovaní 
prístupu obyvateľov k bývaniu a posilnenie zodpovednosti jednotlivých členov za svoje 
bývanie. 

- Podporovať a pomáhať pri zlepšovaní prístupu obyvateľov k finančným prostriedkom 
umožňujúcim zvyšovanie vzdelania, skvalitňovania bývania a získania práce.  

- Zvyšovať finančnú gramotnosť a mieru finančnej inklúzie. 

- Podporovať a pomáhať pri zlepšovaní prístupu cieľových skupín k právnej pomoci. 

- Poskytovať služby podpory pre zvyšovanie zamestnateľnosti a zamestnanosti, vrátane 
poradenstva v oblasti zamestnanosti. 

- Predchádzať vzniku krízových situácií v rodinách. 

- Podporovať osobnostný, etický a duchovný rozvoj, budovanie vnútornej motivácie. 
 
 

3 Mapovanie potrieb 
 

V obci Málinec boli potreby obyvateľov mapované formou štrukturovaného rozhovoru 

s rodinami a ich príslušníkmi. Na základe komunikácie bol vytvorený pomocný dotazník s konkrétnymi 

otázkami týkajúcimi sa ich problémov, ktorý bol rozčlenený do jednotlivých oblastí. Na dotazník 

odpovedalo 73 ľudí. Dotazníky boli vyplňované s pomocou všetkých pracovníkov komunitného centra. 

Zmapované boli najproblematickejšie oblasti lokality obce, ako je Stupník, Huta, bytovky v ktorých žijú 

obyvatelia zo sociálne znevýhodneného prostredia a tiež menej problémové časti obce.  

Mapovanie prebiehalo od  júna 2021 do októbra 2021. Otázky boli zamerané na sociálnu 

oblasť, zdravie, bývanie, diskriminácia, vzdelanie, spätná väzba. 

Výsledky a ciele, ktoré z mapovania vyplynuli  boli  doplnené o názory členov Rady KC. 
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4 Výsledky Mapovania potrieb 

 
Výsledky mapovania boli stanovené na základe najčastejších odpovedí. 

 
Výsledkom je stanovenie  cieľov, ktoré boli doplnené o návrhy členov Rady KC: 
 

1. Vybudovanie komunitnej záhrady 

2. Motivácia detí k štúdiu (práca s dobrovoľníkom – stretnutia s rodičmi, podpora štipendií, 

dávať za vzor úspešného Róma) 

3. Podpora bývania – vedenie komunity k tomu, aby si svojpomocne  opravovali a udržiavali 

svoje obydlia (zakladanie bytových spoločenstiev) 

4. Aktivity zamerané na udržiavanie poriadku v okolí, v ktorom bývame (zamerať sa hlavne na 

deti a mládež) 

5. Preventívne a záujmové aktivity pre seniorov – zapájať ich do bežného a spoločenského 

života, aby nemali pocit zbytočnosti (občasná návšteva osamelých seniorov v obci, aby mali pocit, že 

sa majú na koho obrátiť) 

6. Preventívne aktivity zamerané na separáciu odpadu, upratovanie okolia 

7. Vybudovanie detského ihriska v časti „Huta“ 

Tieto ciele  je potrebné skutočne riešiť a  budú stanovené  v Komunitnom pláne. 

 

4.1 Demografia 
 

V našej obci žije 1405 obyvateľov, v rómskej komunite je to 11 – 20% (podľa atlasu rómskych 

komunít z r.2019). 

V našej obci je veľká nezamestnanosť, čo sa potvrdilo aj u vzorky opýtaných. Z výsledkov 

mapovania vyplynulo, že z opýtaných 73 členov bolo 32% nezamestnaných. Najväčším problémom, 

prečo sa ľudia nevedia zamestnať je nedostatok pracovných ponúk v našom regióne, nedostatok 

firiem, ktoré by prácu ponúkali. 

Celkovo v obci prevláda stredné odborné vzdelanie, nasleduje základné vzdelanie. 

Z mapovania vyplynulo, že vzdelanie znamená pre členov komunity hlavne prácu a to až v 44 %.  

Čo sa týka zdravia, zdravotný stav populácie je dobrý.  Naša obec - teda komunita má 

zabezpečenú zdravotnú starostlivosť – všeobecný lekár 2x týždenne, všeobecný lekár pre dospelých 3x 

týždenne, lekáreň 5 x týždenne. Jediným nedostatok v zdravotnej starostlivosti, ktorý vyplynul z 

mapovania je absencia zubára, ktorého už dlhodobo nevie obec zohnať.   
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Charakteristika cieľových skupín 
 
Primárnou cieľovou skupinou komunitného centra sú prevažne sociálne vylúčené skupiny 

obyvateľstva, jednotlivci, ako aj celé rodiny. Majú sťažený prístup k získaniu inštitucionálnej pomoci, či 
zamestnaniu.  
Sekundárnou cieľovou skupinou sú všetci ďalší obyvatelia obce, kde komunitné centrum pôsobí. 
Okrem týchto dvoch cieľových skupín sú v komunitnom centre ďalšie špecifické cieľové skupiny 
vymedzené podľa veku, postavenia v spoločnosti a pod. ku ktorým sú smerované aktivity centra a na 
tieto vybrané cieľové skupiny sa chceme zamerať. 
 
Cieľovými skupinami KC Málinec sú:  

- Obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít 
- Deti a mládež 
- Dospelí užívatelia 
- Obyvatelia obce v rámci komunitného rozvoja 
- Osamelé matky s deťmi, ktoré sú vylúčené príp. ohrozené sociálnym vylúčením alebo 

marginalizované 
- Osoby pod alebo pri  hranici životného minima 
- Osoby s nízkymi príjmami 
- Dlhodobo nezamestnané osoby 
- Rizikové deti a mládež 
- Nezamestnané osoby bez vzdelania 
- Osoby dlhodobo odkázané na dávky štátneho systému soc. pomoci 
- Rodič na materskej dovolenke 
- Osoby ohrozené soc. vylúčením  
- Seniori 
- Zdravotne znevýhodnené osoby 
- Ľudia bez domova 
- Viacpočetné rodiny 
- a iné  

 

4.2 Fyzická infraštruktúra 
 

V našej obci sa nenachádzajú osady ani segregované časti v ktorých žijú Rómovia. Títo žijú 

roztrúsení po celej obci. Najväčší počet Rómov v žije v časti „Huta“. Členovia žijú prevažne vo vlastných 

domoch, alebo bytoch. Až v 44 % sú vlastníkmi. Domy sú vybavené vlastnou elektrinou a plynom, alebo 

kúrením na tuhé palivo. Sú to prevažne malé domčeky s dvomi izbami a kuchyňou. Poriadok a čistotu 

okolo svojich domov si udržiavajú. Celá obec je pripojená na obecnú kanalizáciu. Čo však vyšlo 

z mapovania je, že v našej obci sa nachádza nedostatok nájomných bytov a pozemkov na výstavbu 

domov.  

Nachádzajú sa tu drobní podnikatelia, ktorí zamestnávajú len malý počet ľudí. Ide väčšinou 

o potraviny, drevársku výrobu, obec a základnú školu. V minulosti tu fungovala Skláreň, ktorá 

zamestnávala väčší počet obyvateľov. 

V obci sa nachádzajú: 

Základná škola, Materská škola, Pošta ,Zdravotné stredisko, Lekáreň Calendula, Integrované 
sociálne centrum, Komunitné centrum, Terénna sociálna práca, Knižnica, Múzeum ľudovej kultúry, 
Evanjelický kostol a.v., Rímsko-katolícky kostol, Cintorín –obecný,  
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Cintorín – katolícky, Športový areál, Krčma u Ďobana, Potraviny Coop Jednota, Potraviny - 
Michal Takáč, Potraviny – Huta, ADA textil, Drogéria, rozličný tovar, TELE servis, Kaderníctvo IVA, 
Kaderníctvo DIANA, Stolárske práce- Findra, Stolárske práce-Mužík, Maľovanie a gravírovanie skla, 
Práčovňa, Muštáreň, Bufet HUTA 

Vývoz odpadu je v obci zabezpečený firmou: Združenie pre likvidáciu odpadu 2x mesačne. Tiež 
je zabezpečené triedenie odpadu a v obci sa nachádza aj zberný dvor, kde je možné vyviezť biologicky 
rozložiteľný odpad  -  odpad rastlinného pôvodu najmä zo záhrad a to tráva, kvety, lístie a konáre. 

V obci sa nachádza autobusová doprava, ktorá premáva smer Lučenec, Poltár a Ipeľský Potok 
v pravidelných intervaloch aj cez víkend. 

Najbližšie spoločenské strediská sa nachádzajú v meste Poltár vzdialenom  13 km, kde 
obyvatelia komunity dochádzajú najčastejšie za účelom návštevy Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, 
ale i za nákupmi. 

 

4.3 Inštitúcie 
 

Na poskytovanie sociálnych služieb je potrebné adekvátne materiálno-technické vybavenie. 
Od toho výrazne záleží v akej forme a kvalite sa dané služby ponúkajú. Priestorové, materiálne i 
personálne možnosti komunitného centra zohľadňujú počet miestnej komunity, množstvo i hĺbku 
problémov, s ktorými zápasí, preto je potrebné budovanie spolupráce s ďalšími inštitúciami v obci. Je 
prospešné, aby sa aktivizačné činnosti pre deti a mládež napr. v oblasti športu či kultúry uskutočňovali 
za spolupráce a s využitím priestorov a možností škôl, kultúrnych stredísk, či osvetových centier. 

 
 Komunitné centrum  Málinec intenzívne spolupracuje s viacerými inštitúciami  ako sú  Obecný 

úrad Málinec, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poltár – prvý kontakt, evidencia UoZ, oddelenie 
hmotnej núdze, sociálna kuratela a s ďalšími odbormi oblastí sociálnych vecí.  

KC Málinec vedie spoluprácu so Základnou školou Málinec (učiteľmi, asistentmi, 
vychovávateľmi...) - riešenia problémov v oblasti prípravy na školské vyučovanie, plnenia pravidelnej 
školskej dochádzky, zanedbávania zdravotnej starostlivosti u detí a pod. ), s Materskou školou Málinec 
– hlavne v období prihlasovania detí na predprimárne vzdelávanie.   

KC Málinec úzko spolupracuje tiež s Integrovaným sociálnym centrom Málinec, ktoré sa 
nachádza v obci - a to v oblasti záujmových a edukačných činností, s terénnou sociálnou prácou (TSP) 
nakoľko máme viacero spoločných klientov a nachádzame sa v jednej budove, so strediskom osobnej 
hygieny, obecnou práčovňou a so zdravotnými strediskami. 

                 
Spomínané subjekty prispejú k obohateniu činnosti KC prostredníctvom rôznych besied, 

prezentácií, workshopov, poradenstva i materiálneho zabezpečenia pri rôznych zbierkach a 
programoch. 

 

4.4 Neformálna sociálna štruktúra:  
 

V našej lokalite nie sú vytvorené žiadne skupiny. Susedské vzťahy sú  dobré, ľudia z komunity 

nepociťujú ani rozdiely medzi Rómami a nerómami.  Vyšlo to z mapovanie potrieb, kde tak odpovedalo 

až 78%. 
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4.5 Informácie o životnom štýle: 
Ľudia v komunite sú skromní, často frustrovaní zo svojej životnej situácie, hlavne z nedostatku 

financií. Ich životná úroveň je na veľmi nízkej úrovni a často sú nútení vyžiť len zo sociálnych dávok. Ich 

najväčším prianím je nájsť si prácu a zvýšiť svoju životnú úroveň. 

 

 

4.6 Ciele a úlohy komunitného centra  
 

Oblasť – ciele – úlohy 

Vytvorenie priestoru na stretávanie sa, zveľadenie verejného priestranstva – hlavným cieľom 

je  vytvorenie komunitnej záhrady, budovanie pracovných návykov u dospelých a detí  - vytvorenie 

plánu práce  s dobrovoľníkmi, zorganizovanie času na aktivity, nákup materiálu, sadeníc, vypestovanie 

priesad, vybudovanie komunitnej záhrady 

Vzdelávanie – hlavným cieľom je motivácia detí a ich rodičov k štúdiu, dobrovoľníčka dáva za 

vzor úspešných Rómov, vedie ich k lepšiemu životu a k hodnotám – vytvorenie plánu práce 

s dobrovoľníkmi, zorganizovanie aktivít, oslovovanie detí a ich rodičov 

Bývanie – hlavným cieľom je vedenie komunity k tomu, aby si svojpomocne opravovali 

a udržiavali svoje obydlia, poprípade zakladali bytové spoločenstvá - pracovníci KC spolu s Radou KC 

vyhľadávajú granty a možnosti financovania na obnovu budov a obydlí 

Preventívne aktivity pre deti, mládež a dospelých zamerané na udržiavanie poriadku 

a separovanie odpadu –  viesť všetky cieľové skupiny  k pracovným návykom, k udržiavaniu poriadku – 

vyhľadávanie a monitorovanie najproblematickejších lokalít 

Práca so seniormi - zapájať seniorov do bežného a spoločenského života, aby nemali pocit 

zbytočnosti – vyhľadávať osamelých seniorov, spolupracovať s Klubom dôchodcov 

Šport - vybudovanie detského ihriska s hojdačkami a preliezkami - vyhľadávanie grantov 

a možností financovania, zapája členov Rady KC do vyhľadávania financií 
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4.7 SWOT analýza KC Málinec 
 

S – Silné stránky  
 

W – Slabé stránky 
 

- odbornosť poskytovania sociálnych 
služieb, 

- osvetová činnosť v oblasti výchovy, 
hygieny, dospievania, vzdelávania, 
triedenia odpadov a iné,  

- realizácia preventívnych aktivít 
vychádzajúcich z potrieb komunity, 

- poskytovanie sociálneho poradenstva, 
pomoc pri uplatňovaní práv a právom 
chránených záujmov,  

- pomoc pri príprave na školské 
vyučovanie,  

- trávenie voľného času po škole a 
využívanie voľnočasových aktivít, 
získavania zručností a vedomostí, 

- spolupráca so školami, MŠ, OÚ Málinec, 
TSP, ISC Málinec, ÚPSVaR Poltár a iné. 

- priestorové a technické vybavenie KC 
Málinec, veľké priestory interiéru aj 
exteriéru,  

-  fungujúca Rada komunitného centra, 
- vypracovaný Dobrovoľnícky program, 

 

- vnímanie komunitného centra ako 
služby poskytujúcej pomoc len 
marginalizovaným skupinám, 

- nevýhoda dvoch „zamestnávateľov“ 
- prístup (ľahostajnosť) rodičov, podpory 

svojich detí k potrebe vzdelávania, 
vôbec ukončenia základného vzdelania 
a možnosti využívania voľného času 

- nezáujem zo strany cieľovej skupiny – 
muži  

 

O – Príležitosti 
 

T – Ohrozenia  
 

- možnosť využívania komunitného 
centra vrátane komunitnej záhrady ako 
priestoru na stretávanie rôznych 
cieľových skupín,  

- možnosť zapojenia komunity do 
činnosti komunitného centra,  

- rôznorodosť voľnočasových aktivít,  
- podpora inkluzívneho vzdelávania a 

integrácia týchto cieľových skupín do 
života majoritného obyvateľstva,  

- podpora členov komunity v realizácii ich 
záujmov v prospech komunity,  

 

- prehlbovanie šírenia sociálno-
patologických javov medzi mládežou,  

- riziko otehotnenia v nízkom veku 
dievčat,  

- nízka úroveň finančnej gramotnosti,  
- nízka participácia ohrozených rodín na 

riešení problémov, 
- udržateľnosť KC po ukončení projektu  

 

 

S – Silné stránky komunity 

- nekonfliktnosť 

- vzájomné poznanie obyvateľov 

- aktívny spoločenský a športový život 
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- rozvoj a podpora folklórnych súborov, tiež rómskeho súboru 

 

5 Rada komunitného centra 
 

Prvé stretnutie Rady komunitného centa sa uskutočnilo 23.11. 2021. Vzhľadom na situáciu 

s Covid  - 19  stretnutia prebiehali  individuálnou formou. 

 Jej úlohou je radiť komunitnému centru čo by mali robiť, stanoviť ciele  pre  komunitný   

plán. Nápady majú vychádzať od rady KC a od komunity. Zamestnanci KC majú pôsobiť ako 

sprostredkovatelia.  

Rada KC je zložená  z celej obecnej komunity. 

Cieľom stretnutí je stanovenie cieľov Rady KC , zvýšenie kvality života obyvateľov, vedenie 

obyvateľov k samostatnosti a riešeniu problémov z vlastnej iniciatívy. 

6 Dobrovoľnícky program 
          

            Komunitné centrum má vypracovaný Dobrovoľnícky program. 

           Podstatou  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 

          Cieľové skupiny dobrovoľníckeho programu 

a) „Khelen díľaven“  
- deti a mládež 

b) „Komuniťáčka“ 
- deti, mládež, dospelí 

c) „Záhradníček“ 
- ženy a deti 

        Chýbajúcou cieľovou skupinou v KC sú dospelí muži. Chceli by sme ich prilákať komunitnou 
záhradou, ktorá bude slúžiť na stretávanie sa rôznych skupín a tiež  aktivitami zameranými na túto 
cieľovú skupinu. 

  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. Mal by  byť empatický, trpezlivý, flexibilný, zodpovedný, bez 
predsudkov voči Rómom, motivovaný pre prácu s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. 
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7 Akčný plán 

 

 

  

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 
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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.  

 

7.1. Monitorovanie plnenia cieľov 
 

Monitorovanie napĺňania cieľov bude prebiehať kvalitatívne aj kvantitatívne.  

Kvalitatívne napĺňanie cieľov bude prebiehať prostredníctvom rozhovorov a sedení so 

zainteresovanými  - členovia Rady komunitného centra, obyvatelia lokality, samospráva a iné 

spolupracujúce organizácie a iné. Pracovníci KC budú zaznamenávať napĺňanie cieľov prostredníctvom 

vedenia záznamov zo stretnutí / rozhovorov, kde bude zachytená spätná väzba ohľadom úrovne 

naplnenia cieľov – silné a slabé stránky.  

Kvantitatívne napĺňanie cieľov  

CIEĽ: Vybudovanie komunitnej záhrady 

INDIKÁTORY:  

▪ Počet stretnutí Rady komunitného centra  

▪ Počet zorganizovaných aktivít 

▪ Počet účastníkov na aktivitách       

Kvantitatívnym spôsobom sa bude hodnotiť  či boli splnené konkrétne  ciele a v akom počte. 

Monitorovanie bude prebiehať priebežne a tiež na konci projektu. Hodnotiť ich bude najmä Rada 

komunitného centra, ale tiež samotná komunita. V neposlednom rade to budú zamestnanci KC, ktorí 

sa podieľajú na riešení všetkých problémov. Hodnotenie využijeme hlavne na to, aby sme zistili, či boli 

úlohy splnené, aký cieľ zostal nesplnený, akým smerom sa majú potreby KC uberať v nasledujúcom 

projektovom období.  
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8 Záver 
Komunitné centrum je otvorené pre všetkých a služby sú poskytované bezplatne. Činnosť 

Komunitného centra v Málinci môže slúžiť ako inšpirácia a motivácia pre ľudí, ktorí chcú pomáhať 
ľuďom v núdzi a rodinám zo sociálne znevýhodneného prostredia.  

Ponúka im podnety vyplývajúce z individuálnych potrieb týchto ľudí, so snahou podporovať u 
nich chuť vzdelávať sa, podporiť sebarealizáciu, nájsť spôsob spolupráce rómskeho aj nerómskeho 
obyvateľstva danej lokality. 

Komunitné centrum svojou činnosťou, aktivitami a službami  sa snaží u detí, mládeže a 
dospelých zapojiť a vzbudiť záujem o spoločné aktivity, iniciovať vnútorné sily na zmeny. Práca a 
fungovanie KC v Málinci má z nášho pohľadu do budúcna značný a preukázateľný význam a je prínosom 
pre širokú verejnosť, pre komunitu v obci. 
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