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1. História lokality obce Sveržov 

            erb obce                            vlajka obce 

Rozlohou nepatrná obec Sveržov leží v severozápadnej časti Nízkych Beskýd v Ondavskej 

vrchovine. Rozprestiera sa v dolnej časti údolia Sveržovky v nadmorskej výške 346 m. n. m. Táto 

rieka je podľa všetkého spomenutá v listine z roku 1247 (1500, 1547), keď sa uvádza na území 

šarišskej stolice rieka Kisthopul (v preklade Mala Topľa), ktorú Šmilauer stotožnil s potokom 

tečúcim od Gaboltova do rieky Tople. Išlo by teda o rieku Sveržovku. Sveržov patril v minulosti 

do šarišskej župy ako poddanská dedina mesta Bardejov, od ktorého ležal 12 km severozápadne.1 

Mapa obce Sveržov2 

 

                                                           
1 https://www.sverzov.sk/ 
2https://www.google.com/maps/place/086+02+Sver%C5%BEov/@49.3353305,21.1576659,765m/data=!3m1!1e3!4

m5!3m4!1s0x473e7ee2a43c4759:0x400f7d1c6973d10!8m2!3d49.3358974!4d21.1579226 
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Pôvodný názov bol Šoltýsovo, podľa prvého šoltýsa, ako sa označovali dediční richtári. 

Cez podoby ako Sverso, Zweržov či Szversó sa ustálil až dnešný názov Sveržov. Prvá písomná 

zmienka je z roku 1355, keď Jágerská kapitula potvrdila hranice panstva Smilno pre šľachticov 

Tekulovcom kam patrila i časť dediny Sveržov s mlynom. Neskôr patrila obec panstvu na hrade 

Makovica, ale v roku 1472 už Matej Korvín uvádza Sveržov ako majetok mesta Bardejov. 

Sveržovčania predávali mešťanom úrodu a naopak kupovali do nich remeselné výrobky. Vedeli 

stručne narábať s tesárskou sekerou a miestni majstri sa podieľali v roku 1551 na výstavbe 

bojových lodí pre kráľovskú flotilu na Tise.  

Dnes prichádzajú do Sveržova na Hornotoplianske folklórne slávnosti. Významným podujatím je 

aj vystúpenie cirkevných speváckych zborov Národná duchovná pieseň. 

Zaujímavým miestom je lavica priateľstva – trojmiestne posedenie priateľských obcí z českých 

Mikulovíc, poľskej Poľany a slovenského Sveržova (zdroj. Ľuboš Vyskoč – Bardejov a okolie 

z neba).3 

         

Lavica priateľstva  

(autormi sú umelecký rezbári Graga, Michňa, Mikloško)                    Obecný úrad Sveržov 

 

Starosta obce : Pavol Ceľuch 

Poslanci obecného zastupiteľstva : Miloš Pangrác, Ján Chovanec, Ing. Patrik Chovanec, Mgr. 

Ján Kalist, Anna Moravcová, Ing. Marián Richvalský, Jozef Beňa 

Občianska a technická vybavenosť : Amfiteater, Evanjelický kostol, Katolícky kostol, 

Kultúrny dom, Lezecká stena, Materská škola, Obecný úrad, Základná škola, Športové ihrisko, 

Terénna sociálna práca, Dobrovoľný hasičský zbor, Potraviny, Pohostinstvo, Lavičky 

v oddychových zónach – zelený park. 

                                                           
3 https://www.facebook.com/Bardejovsko 
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V majoritnej časti obce sa nachádzajú rodinné domy a 6 nájomných bytov, ktoré postavila 

obec v rokoch 2007 a 2008. V komunite sa nachádza radová výstavba (dva bytové domy), ktoré 

pozostávajú z 12 bytových jednotiek. Výstavba bytov začínala 10.12.2005 a dokončená bola 

v roku 2006. Do roku 2006 obyvatelia MRK bývali v jednoduchých drevených chatrčiach, ktoré 

po dokončení výstavby bytov boli úplne zlikvidované. Na výstavbe nových bytov sa 

spolupodieľali prevažne obyvatelia MRK. 

 

 

 

 

 

 

     

MRK rok 2003                                                                                                            MRK rok 2012 

1.1Vybrané demografické a iné údaje v obci Sveržov4 
Bývanie: 

Štatistiky MRK: Dvojizbových bytových jednotiek 

Rodín 

Počet obyvateľov 

Vdovy 

Mužov (nad 18.r) 

Žien (nad 18r.) 

Detí 

12 

21 

95 

2 

22 

25 

46 

Vybavenosť bytov: - 2 izby + kuchyňa s obývačkou + kúpeľňa a toaleta 

-pitná voda, elektrina, vytápanie tuhé palivo, elektrický kotol na vodu, sklad na drevo 

 

 

 

                                                           
4 Informácie poskytnuté z Mapovania potrieb r. 2021 
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Vzdelanie: 

Aktuálne študujú: Maturita 0 

VŠ 0 

Stredná škola SOU gastronómie a služieb Prešov 3 

Základná škola Gaboltov II. stupeň 14 

Základná škola Pod papierňou Bardejov 1 

Základná škola Sveržov I. stupeň 13 

Ukončená škola SOU 1 

 

Možnosti zdravotnej starostlivosti: 

Zdravotné znevýhodnenie Počet osôb (z toho jeden nevidiaci)                           7  

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti 

 

. 

Detský lekár:  

Raslavice 29 km od obce Sveržov 

Bardejov 11km od obce Sveržov 

Obvodný lekár: 

Gaboltov 3,9 km od obce Sveržov 

Bardejov 

Zubný lekár:  

Kružlov 6 km  

V súčasnosti nemá žiaden obyvateľ MRK zubného 

lekára. 

 

Nezamestnanosť: 

 

Celkový počet                                       47 Ženy                                               25  Muži                                                     22 

Nezamestnaní                                      25 Nezamestnané                              12 Nezamestnaní                                        13 

Zamestnaní                                             8 Zamestnané                                   0 Zamestnaní                                               8 

Opatrovateľský                                       3 Opatrovateľský                              2       Opatrovateľský                                     1 

Rodičovský                                              6 Rodičovský                                     6 Rodičovský                                               0 

Dôchodky                                                5 Dôchodky                                        5 Dôchodky                                                   0 
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1.2 Štatistické údaje v obci Sveržov r. 20215 
 

Počet obyvateľov v obci Sveržov 645 

Počet mužov od 18 rokov 221 

Počet žien od 18 rokov 236 

Počet detí do 18 rokov 188 

Koľko obyvateľov bývalo v obci Sveržov pred 20 

rokmi: 

508 

Vzdelanostná úroveň – vysoká škola 14% 

Náboženské zloženie Rímskokatolícke 63,92 % 

ECAV 31,90 % 

Iné 3,72 % 

Pravoslávne 0,46 % 

Etnické zloženie Slovenská 527 

Rómska 118 

Počet žiakov v škole za šk. rok 2021/22 31 

Počet detí v škôlke za rok 2021/22 43 

Počet domov v obci  Všetkých domov – 161 

Obývané – 130 

Neobývané – 31 

                                                           
5 Informácie poskytnuté z Mapovania potrieb r.2021 
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2. Komunitné centrum Sveržov – Človek v ohrození 

 

2.1 Vznik, história KC 

Komunitné centrum Sveržov vzniklo v roku 2009, ktoré sídlilo v priestoroch Kultúrneho domu 

obce do roku 2014. Od roku 2014 sídli v nových priestoroch v dvojpodlažnej budove, ktorú 

vybudovala obec a využívajú okrem našej organizácie aj Matica slovenská a členovia Jednoty 

dôchodcov Slovenska (ďalej JDS).  Od svojho vzniku nepretržite pôsobí v komunite a poskytuje 

sociálne služby obyvateľom obce. V komunitnom centre sa poskytuje sociálne poradenstvo, 

kariérne poradenstvo, pracovné poradenstvo, ďalej nízkoprahové, záujmové a preventívne aktivity. 

Súčasťou komunitného centra sú aj aktivity, ktoré sú na báze komunitnej práce, kde sa snažíme 

napomáhať v rozvoji spolupráce medzi rôznymi skupinami obyvateľov. Venujeme sa taktiež 

doučovaniu, mentoringu aj dobrovoľníckej službe. V minulosti značnej miere vykonávali 

dobrovoľníctvo zahraniční dobrovoľníci v súčasnosti prevažujú miestni dobrovoľníci priamo 

z komunity.  Komunitné centrum sa počas 13. rokov svojho fungovania zapojilo do množstva 

projektov, ktoré formovali sociálnu službu komunitné centrá i na národnej úrovni. Skúsenosti 

z práce i v tejto lokalite sa odrazili na mnohých metodikách i štandardoch vytvorených 

organizáciou Člověk v tísni, neskôr Človek v ohrození a prispeli k dnešnej podobe sociálnej 

služby. 

2.2 Poslanie a špecifické aktivity KC 

Na začiatku svojho pôsobenia sa Komunitné centrum zameriavalo najmä na deti a mládež 

a pomoc pri doučovaní a rozvoju ich motorických i verbálnych zručností. Dospelým sa ponúkalo 

pracovné poradenstvo. Neskôr sa aktivity Komunitného centra rozšírili o nízkoprahové aktivity, 

voľnočasové aktivity, krúžky pre deti a mládež, rozvoj dobrovoľníctva najmä u mládeže z lokality. 

Pre dospelých sa služby rozšírili o dlhové poradenstvo, kluby s matkami a pod. Komunitné centrum 

má za sebou širokú škálu skúseností s poskytovaním služieb nielen v marginalizovanej rómskej 

komunite. Môže sa pochváliť skúsenosťami so zahraničnými dobrovoľníkmi, so spoluprácou 

s inštitúciami ako školy, obecné úrady, sociálne podniky, ľudskoprávne organizácie a pod. 

Komunitné centrum spolupracuje s JDS a podieľa sa na príprave aktivít pre seniorov, čím ich 

aktivizuje k spoločenským aktivitám, obnoveniu a prehlbovaniu medziľudských, kolektívnych 
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vzťahov a taktiež prepájanie majority s minoritou. V komunitnom centre funguje aj gospelová 

kapela, ktorú tvorí mládež a so svojím talentom chodia vystupovať do rôznych zariadení ako aj na 

kultúrne akcie. Takéto vystúpenia napomáhajú  osobnostnému rozvoju na rôznych úrovniach. 

V procese tvorby je to sebadisciplína a rozvíjanie pohybových umeleckých a rozumových 

schopností. V procese vystupovania je to sebaprezentácia, skúsenosti s vystupovaním na 

verejnosti, nadobudnutie sebavedomia, schopnosť komunikácie s partnermi a publikom, 

predovšetkým v slovenskom jazyku. Keďže cestujú na rôzne miesta, získavajú cenné skúsenosti 

v prostredí majoritnej spoločnosti, ktoré by za iných okolností nezažili a zároveň sa stretávajú 

s inými povolaniami, ktorými sa v budúcnosti môžu inšpirovať. Komunitné centrum sa stalo 

miestom, kde sa ľudia radi stretávajú, bez ohľadu na vek, alebo etnikum, nie je zamerané len na 

rómsku komunitu, ale na všetkých obyvateľov tejto obce. Pravidelne sa organizuje ,,salón krásy“. 

Sú to služby kozmetičky, kaderníčky, pedikérky, maséra, ktoré sú k dispozícií pre všetkých. Vďaka 

týmto aktivitám vzniká v našom komunitnom centre priestor, kde sa posilňujú vzťahy v rámci 

komunity. Platí to pre majoritu ako aj rómsku komunitu, ale aj navzájom. Vďaka tomu vzniká 

priestor, kde sa dve etnické komunity prirodzeným spôsobom navzájom prepájajú. Veľmi 

dôležitým efektom týchto aktivít je tiež, že títo dobrovoľníci v rámci svojho voľného času ukazujú 

rôzne povolania v akcií a dokážu byť silným inšpiračným vzorom pre deti a mládež. Komunitné 

centrum poskytuje istú formu vedenia a formovania. Mladším deťom pomáha nadobudnúť správne 

návyky, rôzne typy zručnosti a rozvoj kognitívnych funkcií potrebných pre úspešné  zvládanie 

školských úloh. Dôležitým faktorom je, že komunitné centrum im zároveň vytvára zdravé 

spoločenstvo a silný pocit bezpečia, ktoré mnohé z tých detí doma nemajú. Pri starších deťoch 

a mládeži sa k tomu pridruží aj pomoc pri výbere vhodného kariérneho smerovania. 

Dôležitou súčasťou práce Komunitného centra je práca s dospelými ženami. Ide o pravidelné 

stretávania žien na ktorých sa venujú biblickým témam. Hlavným aspektom týchto stretnutí je 



 
 

9 
PLÁN KOMUNITNÉHO CENTRA SVERŽOV 

vytváranie živého spoločenstva, pri ktorom dochádza k vzájomnému zdieľaniu jednotlivých žien 

z komunity a zároveň nenútenou formou si vytvárajú zdravé návyky pri vedení domácností. 

Nezanedbateľnou súčasťou je formovanie vnútorného hodnotového systému. V komunite vidíme, 

že v životoch niektorých žien to malo silný vplyv na zmenu mnohých životných postojov, čo 

zároveň ovplyvnilo aj život celých rodín.  

Priamo v lokalite sa snažíme presadzovať princípy najmä otváraním komunity verejnosti, 

napr.  organizovaním rôznych verejných a spoločenských podujatí (Medzinárodný deň mieru, 

Medzinárodný deň Rómov). V minulosti sa Komunitné centrum zapojilo do Európskej 

dobrovoľníckej služby (ďalej EDS), kedy od roku 2013 - 2019 pôsobili v komunitnom centre 

dobrovoľníci z rôznych krajín ako je Taliansko, Španielsko, Ukrajina, Nemecko, Poľsko a iné. 

Táto aktivita prinášala aj výsledky. Pre deti i obyvateľov komunity už viac nebolo divné, že sa po 

komunite prechádzajú cudzinci, mali osobnú skúsenosť so svetom mimo osady, mimo Slovenska. 

Videli, že rozprávajú inými jazykmi, že majú záujem o ich kultúru a chuť učiť sa miestny jazyk. 

Naučili sa komunikovať a mali sme prvých mládežníkov, ktorí rozmýšľali o vycestovaní do 

zahraničia cez EDS. 

 
6
Paolo z talianského Bari r. 2017                                                         OP Marián Dudra, a Gabriel z talianska r. 2018 

Okrem týchto aktivít sa v komunitnom centre venujeme aj témam sociálnych a komunikačných 

zručností, ktoré trénujeme najmä s deťmi a mládežou. Chodíme do reštaurácii, kde sa deti učia 

objednávať si jedlo z jedálneho lístka, kupujú si lístky na autobus, lístky do kina. Hľadajú vhodné 

                                                           
6 https://www.teraz.sk/slovensko/krukarova-romovia-kc-sverzov/277708-

clanok.html?combinedGlobalTab_zamestnajsa=0 

https://www.teraz.sk/slovensko/krukarova-romovia-kc-sverzov/277708-clanok.html?combinedGlobalTab_zamestnajsa=0
https://www.teraz.sk/slovensko/krukarova-romovia-kc-sverzov/277708-clanok.html?combinedGlobalTab_zamestnajsa=0
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spoje, aby sa dostali späť domov. Navštevujeme trhy, galériu, alebo organizujeme prezentáciu 

tvorby v komunitnom centre. Motivujeme mládež k štúdiu, že škola nekončí len Základnou školou.    

2.3 Informácie o poskytovateľovi služby 

 
Človek v ohrození (ČvO) je nezisková organizácia zameraná na pomoc ľuďom, ktorí to najviac 

potrebujú. Všeobecným cieľom organizácie je účinne pomáhať tým, ktorí trpia dôsledkami 

vojnových konfliktov, prírodných katastrof a autoritárskych režimov. Vzdelávacími aktivitami a 

prácou vo vylúčených komunitách na Slovensku prispievame k budovaniu otvorenej, tolerantnej a 

inkluzívnej spoločnosti. Od roku 1999 poskytujeme  pomocnú ruku tým, ktorí za najrôznejších 

okolností prišli o slobodu a ľudskú dôstojnosť; tým, ktorí trpia následkom vojnových konfliktov, 

obetiam prírodných katastrof a tým, ktorí žijú v podmienkach hlbokej chudoby - na celom svete aj 

na Slovensku. ČvO  pracuje v piatich oblastiach: humanitárna pomoc, rozvojová spolupráca, 

ľudské práva, globálne vzdelávanie a programy sociálnej integrácie.  

Chudoba a sociálne vylúčené rómske komunity – tie stoja v centre záujmu programov sociálnej 

integrácie, ktoré realizujeme od roku 2006 (pôvodne pod hlavičkou slovenskej pobočky 

organizácie Člověk v tísni). Dlhodobo sa snažíme nachádzať a uplatniť nové spôsoby riešenia 

problémov, ktoré súvisia s problematikou sociálne vylúčených rómskych lokalít na území 

Slovenska – extrémna chudoba, dlhodobá nezamestnanosť, nízka úroveň vzdelania, nevyhovujúce 

podmienky bývania či napäté vzťahy s majoritnou spoločnosťou. Na dennej báze prevádzkujeme 

päť komunitných centier v Prešovskom a Bratislavskom kraji – KC Roškovce (2006), KC 

Petrovany (2008), KC Sveržov (2009), KC Kojatice (2014) a KC Plavecký Štvrtok (2015). V rámci 

programu podpory vzdelávania máme v týchto komunitných centrách predškolské, mimoškolské, 

nízkoprahové, projektové, zážitkové a záujmové aktivity, ako i kariérové poradenstvo pre mládež. 

Dospelým poskytujeme sociálne, finančné a pracovné poradenstvo a pomáhame riešiť rôzne 

krízové situácie, súčasťou ktorých je aj humanitárna pomoc.  

Pri realizácii programov kladieme dôraz na spoluprácu s partnermi - školy, zamestnávatelia, 

formálne inštitúcie- úrady, lekári, právne kancelárie a pod., ale aj iné mimovládne organizácie. 

Aktivity implementované na miestnej úrovni sú založené na stabilnom partnerstve s miestnymi 

samosprávami a inými miestnymi zainteresovanými stranami alebo s medzinárodnými 
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inštitúciami. Pri prevádzke týchto centier vychádzame aj zo skúseností našej sesterskej organizácie 

Človek v tísni, ktorá pôsobí v 60 vylúčených lokalitách v Českej republike. 

2.4 Logo organizácie Človek v ohrození7 

                        

 Logo Človeka v ohrození do roku 2016.                           Logo do roku 2022                                          Logo organizácie v súčasnosti. 

Logo do roku 2016 predstavovalo postavičku človeka s gestom volania o pomoc. Tak nasledovalo  

logo, ktoré predstavovalo motív ,,človeka v núdzi“. Človek s rukami za chrbtom, z troch strán 

obmedzený ohradou v takmer bezvýchodiskovom postoji. Autorom tejto ilustrácie je Franz Kafka, 

ktorý bol slávny nemecký spisovateľ židovského pôvodu. Prostredníctvom symbolov vyjadroval 

pocity vyradenosti a izolovanosti prítomné v spoločnosti v ktorej žil. Logo v súčasnosti je 

jednoduchšie a ľahko rozpoznateľné. Modrá farba predstavuje nádej, no ústredným symbolom je 

aj naďalej človek. Ten stojí pevne na nohách a je zbavený ohrady, ktorá ho obmedzovala v jeho 

slobode. Pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v náročnej životnej situácií, symbolizuje zmysel celej 

organizácie. 

2.5 Umiestnenie a poskytované služby v KC 

 
Komunitné centrum je vzdialené približne 150 metrov od rómskej komunity, kde žije 

v dvanástich obytných dvojizbových domoch zhruba 95 ľudí. Počet ľudí v komunite nie je 

ustálený, jednak kvôli tomu, že poniektorí odchádzajú za prácou do iných miest na Slovensku 

a zahraničia, ako aj preto, že mnohé mladé rodiny počas roka migrujú medzi jednotlivými 

vylúčenými komunitami.  Komunitné centrum je v samostatnej budove, ktorá bola pristavená 

k materskej škole. Je otvorené od 8:00 do 16:30 hod. a poskytuje nasledovné služby: 

                                                           
7 https://clovekvohrozeni.sk/svet-mozeme-zmenit-komunikuje-nove-logo-cloveka-v-ohrozeni/ 
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 sociálne poradenstvo – kariérové poradenstvo, pracovné poradenstvo, dlhové poradenstvo, 

 pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov klienta – terénnou aj 

ambulantnou formou (ide najmä o asistenciu v rámci pracovného poradenstva, dlhového 

poradenstva, asistencia pri trestných konaniach, hájenie záujmov klienta voči veriteľom, 

ale aj voči diskriminácii a podvodom), 

 pomoc pri príprave na školské vyučovanie – v komunitnom centre zabezpečujeme prípravu 

detí na formálne vzdelávanie. Ide o doučovanie deti rôznych vekových kategórii 

v poobedňajších hodinách. Okrem toho, komunitné centrum v téme vzdelávania využíva aj 

neformálne metódy práce za účelom zvýšenia mäkkých zručností klientov. Za posledné 

obdobie sme realizovali viaceré exkurzie ako HOS, hrady, zámky, múzeum, ZOO. Všetky 

tieto aktivity majú pre našich klientov edukatívny charakter. 

 záujmové aktivity – športový krúžok, biblické hodiny, hudobný a výtvarný krúžok, 

 nízkoprahové aktivity – rôzne spoločenské hry, kreslenie, hry na logické myslenie. Cieľom 

je poskytnúť mládeži a deťom priestor na bezpečné a zmysluplné trávenie voľného času, 

rozvíjať ich životné zručnosti, zvyšovať osobnú motiváciu a v neposlednom rade zvyšovať 

záujem a možnosti sebarealizácie v KC, ale aj mimo nich. 

 preventívne aktivity –prevencia voči násilnému správaniu, environmentálna výchova, 

rozvoj – sociálne a komunikačné zručnosti, prevencia kriminality, užívania drog, sexuálna 

výchova, antidiskriminačné projekty a aktivity, 

 komunitná práca, komunitné aktivity, 

 podpora dobrovoľníctva – klienti komunitného centra Sveržov majú bohaté skúsenosti 

s dobrovoľníckou prácou, 10 rokov chodili do lokality krátkodobí dobrovoľníci z Čiech, 

dlhodobí (1 rok) z projektu Európskej dobrovoľníckej služby – od r. 2013, samotná mládež 

je vysoko motivovaná podieľať sa na činnosti komunitného centra. V roku 2019 bola 

dobrovoľnícka podpora zo zahraničia ukončená. Pokračujeme s dobrovoľníckou službou 

v rámci domácich dobrovoľníkov, skôr miestnych. Máme vytvorený funkčný a overený 

dobrovoľnícky program pre interných dobrovoľníkov8 a v rámci organizácie máme 

                                                           
8 Interný dobrovoľník - klient KC, obyvatelia vylúčenej lokality, obyvatelia obce, prípadne obyvatelia z blízkeho 

okolia. 



 
 

13 
PLÁN KOMUNITNÉHO CENTRA SVERŽOV 

zamestnaného koordinátora dobrovoľníkov, ktorý sa venuje dobrovoľníckej činnosti 

externých dobrovoľníkov9 

2.6 Personálne obsadenie KC 

 

Odborný garant: Mgr. Jaroslava Krukárová 

Odborný pracovník: Mgr. Marián Dudra 

Komunitný pracovník: Mgr. Viera Rojková 

Pracovník KC: Anna Moravcová 

Externý dobrovoľník: Mgr. Anna  

Interný dobrovoľník z rómskej komunity: Eva 

Interný dobrovoľník z rómskej komunity: Ružena  

Interný dobrovoľník z blízkeho okolia: Alena  

2.7 Spolupracujúce subjekty 

 
Komunitné centrum Sveržov dlhodobo spolupracuje s obecným úradom Sveržov, terénnymi 

sociálnymi pracovníkmi z obce, AOZ (Asistenti osvety zdravia), JDS (Jednota dôchodcov 

Slovenska),  Základnou školou Sveržov, Základnou školou Gaboltov, Materskou školou vo 

Sveržove, Základnou školou a materskou školou Pod Papierňou 16 v Bardejove, Spojenou školou 

na Štefánikovej ulici  64 v Bardejove, Súkromnou strednou odbornou školou na Hviezdoslavovej 

ulici 14 v Bardejove, Strednou odbornou školou gastronómie služieb Prešov, Internát Alexandra 

Duchnoviča Prešov, Kultúrno – turistické centrum Bardejov, DM drogérie Košice, MILK-AGRO 

Sabinov, ÚPSVaR v Bardejove, Sociálnou poisťovňou v Bardejove, Okresným súdom v 

Bardejove, CPP (Centrum právnej pomoci) vo Svidníku, HOS (Hornošarišské osvetové stredisko), 

ZpS (zariadenia pre seniorov) Minor Zborov, lekári. 

                                                           
9Externý dobrovoľník – dobrovoľník, ktorý má podpísanú zmluvu o dobrovoľníctve so všetkými náležitosťami, 

absolvujú dvojdňové vstupné školenie, intervízie, ďalšie vzdelávanie a pod. 
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3. Ciele a úlohy komunitného centra 
 

Ciele a úlohy komunitného centra vychádzajú z mapovania potrieb, ktoré sa pravidelne 

aktualizuje. Výstup z mapovania potrieb tvorí prílohu č. 1 tohto dokumentu.  

V najbližšom období, na základe popísaných zistení bude KC reagovať na potreby súvisiace so 

zlepšovaním kvality vzdelanostnej úrovne, zvyšovaním úrovne zodpovednosti a nevyhnutné je aj 

čoraz viac pracovať na prepájaní komunít. Cieľom je to, aby obyvatelia komunity boli motivovaní 

svoju životnú situáciu v komunite svojpomocne zmeniť. 

Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne 

V súčasnosti sa zaoberáme kariérnym vzdelávaním, kde hlavným cieľom je motivovať 

mladých, aby pokračovali v štúdiu na strednej škole a ďalej poskytnúť im vedenie pri výbere ich 

povolaní a s tým spojeného výberu vhodnej strednej školy tak, aby sa mohli úspešne uplatniť na 

trhu práce.  

V rámci kariérového vzdelávania je záujmom komunitného centra viesť klientov k tomu 

aby boli schopný samostatne si vypísať žiadosti a iné potrebné dokumenty k získaniu práce, aby 

títo mládežníci neboli odkázaní na terénnych sociálnych pracovníkov alebo pracovníkov 

komunitného centra. Cieľom je, aby sa učili samostatnosti v určitých životných situáciách. 

Ak chceme pozitívne vplývať na vzdelanostnú úroveň v komunite, je dôležité podchytiť už 

malé deti, preto kladieme veľký dôraz na zavedenie predškolského klubu detí a doučovanie na I. 

a II. stupni ZŠ. 

Zvyšovanie úrovne zodpovednosti 

 Motivácia k triedeniu odpadu starostlivosť o životné prostredie, permanentné zvyšovanie 

kvality života vo svojom okolí. 

 Pestovanie zeleniny, ovocia – samostatnosť a chuť starať sa o ,,svoju záhradku“. 
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Prepájanie komunít 

 Spolupráca so zariadeniami pre seniorov a rôznymi ďalšími DSS atď. (Minor – Zborov) 

 Spolupráca s HOS v Bardejove 

 Vďaka ,,salónu krásy“  sa v priestoroch komunitného centra prirodzeným spôsobom prepájajú 

dve etnické komunity. 

Zmysluplné trávenie voľného času seniorov obce Sveržov 

Spoznávanie zaujímavých miest v blízkom okolí prostredníctvom organizovania jednodňových 

výletov, pri ktorých sa seniori odreagujú od každodenných starostí, objavujú nové kúty nášho kraja 

a zároveň si počas cesty zdieľajú vzájomné pocity. Títo ľudia sa stretávajú poväčšine s odmietavým 

prístupom v rôznych oblastiach života. Takýmto stretnutím preventívne predchádzame pred 

sociálnym vylúčením tejto cieľovej skupiny. 

 

4. Ciele komunitnej práce 
 

Komunitné centrum poskytuje komunite priestor, kde členovia komunity nachádzajú možnosť 

pre sebarealizáciu. Naším cieľom je ovplyvniť kvalitu života, podporovať participáciu ľudí 

v komunitách a taktiež budovať súdržnosť komunít. Na začiatku sa posnažíme stavať komunitnú 

prácu na aktivistoch a lídroch, ktorí majú chuť a ochotu spolupracovať (Rada KC alebo akčné 

skupiny). Ide nám o ich posilnenie k vlastnej aktivite. Tá je zameraná na plánovanie/riešenie 

problémov a potrieb komunity. Medzi súčasti komunitnej práce patrí priebežné mapovanie potrieb 

a zisťovanie prioritných potrieb, na ktorých chce komunita pracovať.  
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5. SWOT analýza KC 
 

Silné stránky KC 

- dostatočné materiálne zabezpečenie - vybavenie komunitného centra, 

- pracovné prostredie – priestory v KC, príjemný kolektív, zamestnanci, ktorí rozumejú 

práci s rómskou komunitou, 

- dobré vzťahy  - OcÚ, ZŠ, MŠ, TSP, JDS, ZŠ Gaboltov, SOŠ gastronómie služieb Prešov, 

ÚPSVaR, 

- spolupráca so Zdravými regiónmi, DM drogérie Košice, AGRO-MILK Sabinov, 

- Kapela – dobrá spolupráca so ZpS Minor Zborov,  

- ČvO – podpora v činnosti pracovníkov, fungovaní KC, vzdelávaní pracovníkov, 

Slabé stránky KC 

- práca s mužmi – nízka motivácia mužov na aktivitách, 

- vysoké administratívne nároky na zamestnancov,  

Príležitosti  

- vzdelávanie zamestnancov KC, 

- metodické vedenie, 

- pravidelné porady medzi zamestnancami, 

- motivácia k práci, 

- realizovanie aktivít pre mužov, 

- supervízie, 

Ohrozenia 

- výpovedná zmluva – ukončenie nájomnej zmluvy, 

- ukončenie projektov, 

- konkurencia – keď obec požiada o komunitné centrum, 

 

 

 

 

 



6. Akčný plán komunitnej práce 
Potreba/problém 

 

Cieľ Úloha Aktivity KC Partneri/Zodpov

ednosť 

Zdroje Čas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedostatok 

voľnočasových 

aktivít pre deti a 

rodičov v letnom 

období. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvýšenie 

možnosti pre 

využitie voľného 

času deti a 

rodičov v lete. 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Rada KC osloví 

obyvateľov komunity 

s možnosťou  zapojiť 

sa -  formálna 

príprava projektu 

členmi komunity.  

 

 

Vytvorenie pracovnej skupiny. Rada KC 

 

Ľudské zdroje- 

členovia rady 

Máj 

2022 

Rozdelenie úloh medzi členov komunity (dospelí 

mládež, dobrovoľníci). 

Rada KC 

 

 

Ľudské zdroje- 

členovia rady 

Máj 2022 

Ženy z komunity sa budú aktívne spolupodieľať pri 

príprave biblických tém, ktoré budú obsahom 

projektu. 

 

Jednotlivý 

členovia Rady 

KC, ktorí sa 

biblickým témam 

venujú. 

Ľudské zdroje, 

členovia rady,  

Máj 2022 

Rada KC vyzbiera súhlasy od zákonných zástupcov 

detí, ktorí sa daného projektu zúčastnia. 

Rada KC Ľudské zdroje- 

členovia rady 

Jún 2022 

Ženy budú pripravovať jedálny lístok. Zabezpečia 

nákup potravín a zároveň počas aktivít budú 

pripravovať jedlo. 

Ženy z komunity KC – darcovia 

Finančné prostriedky 

členov komunity. 

Júl 

2022 

Muži budú mať na starosti prípravu priestoru na 

uskutočnenie daných aktivít, kosenie  priestorov, 

pomoc a výroba rekvizít na dané aktivity. 

Muži z komunity OcÚ- benzín Júl 

2022 

 

 

 

2.  

Obsahová príprava 

projektu (program, 

nácviky, tréningy 

vedené členmi 

komunity) 

 

 

 

Nácvik úvodných príhovorov. Rada KC 

Interná 

dobrovoľníčka  

Ľudské zdroje 

Členovia rady 

Jún, Júl 

2022 

Príprava a trénovanie detí na scénky, ktoré sa 

uskutočnia na danom projekte. 

Mládež 

z komunity 

Rada KC 

Ľudské zdroje 

Členovia rady 

Jún 

Júl 

2022 

Príprava tém /nácvik žien na jednotlivé scénky. Rada KC Ľudské zdroje – 

Členovia rady 

Jún 

Júl 

2022 

Učenie piesní.  Krátkodobá 

dobrovoľníčka z 

komunity 

Dobrovoľníci Júl 2022 

Príprava aktivít na tvorivé dielne. Deti, mládež z 

komunity 

Ľudské zdroje Jún Júl 2022 

 

3. 

Realizácia daného 

projektu 

 

Účasť detí, mládežníkov, dobrovoľníkov a žien na 

danom projekte. 

Rada KC, 

Komunita, 

Dobrovoľníci, 

Komunita Júl/ August 

2022 

Oslava – podľa predstáv komunity. Komunita Komunita Júl 

August 2022 
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7. Plán bežných činnosti komunitného centra 
Potreba Cieľ Úloha Aktivity KC Partneri/Zodpovednosť Zdroje Čas 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Skvalitniť 

životné 

podmienky 

v oblasti 

bývania 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Zabezpečiť 

dôstojné 

podmienky 
v oblasti bývania 

 
 

 

 
 

 

Zabezpečiť prístrešky pri 
vstupe do bytových 

jednotiek. 

Rada KC realizuje stretnutie s obyvateľmi 
MRK. Zistí sa záujem v komunite v rámci 

zapojenia sa. 

 
 

 

 
 

 

KC,  
Rada KC,  

MRK,  

Komunitný pracovník, 
 

 
 

 

 
 

 

Samospráva obce, 
MRK, 

KC, 

Rada KC, 
Dobrovoľníci, 

 
 

 

 
 

 

Apríl 2022 
August 2022 

Zistiť možnosti financovania týchto 
prístreškov (vlastné zdroje MRK, KC, 

OcÚ). 

Stretnutie Rady KC a príprava na 

tlmočenie požiadaviek OcÚ. (rozvoj 
komunikačných zručnosti). 

Rada KC predstaví potreby prístreškov 

OcÚ. 

Zabezpečenie potrebného materiálu 

k realizácií cieľa. 

Vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá bude 

pozostávať z členov MRK.  

Realizácia prístreškov. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Likvidácia hlodavcov, kde 

obyvatelia MRK 

sprístupnia svoje byty na 
deratizáciu, dezinfekciu, 

dezinsekciu svojho okolia 

a následne likvidácia 
čiernych skládok. 

 

 
. 

 

 
 

Pracovná skupina, ktorej úlohou je zistiť 
miesto, kde je najväčší výskyt hlodavcov. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Komunitné centrum 

Komunitný pracovník 

MRK,  
Rada KC 

Firma,  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Samospráva obce, 

MRK, 

Rada KC 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Apríl 2022 

Júl 2022 

Stretnutie Rady KC a príprava na 

tlmočenie požiadaviek OcÚ - TSP 

Rada KC oboznámi OcÚ – TSP s potrebou 
likvidácie hlodavcov. 

Kontaktovať firmu zaoberajúcu sa 

likvidáciou hlodavcov. 

MRK sprístupnia svoje byty na deratizáciu, 
dezinfekciu a dezinsekciu svojho okolia. 

Realizácie deratizácie, dezinfekcie 

a dezinsekcie. 

Pracovná skupina, ktorej úlohou je zistiť, 
kde je najväčší výskyt čiernych skládok. 

Informovanie obyvateľov o likvidácií 

čiernych skládok – naplánovanie termínu 

likvidácie. 

Likvidácia čiernych skládok. 

Realizácia súboru aktivít pre deti, mládež 

a dospelých k zberu, triedeniu odpadu. 

Workshop s enviromentálnou 

koordinátorkou s cieľom motivácie 
obyvateľov komunity k triedeniu odpadu – 

formou prezentácie, diskusie, aktivít pre 

deti, mládež a dospelých. Návšteva terénu 
 

 

 



 
 

19 
PLÁN KOMUNITNÉHO CENTRA SVERŽOV 

Potreba Cieľ Úlohy Aktivity KC 

 

Partneri/Zodpovednosť Zdroje Čas 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Prepojenie 

komunity s 

majoritou 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Budovanie 
vzťahov, dôvery. 

Odstraňovanie 

bariér. Vytváranie 
nových 

a vzájomných 

kontaktov. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
Zorganizovanie verejného 

podujatia v obci Sveržov 

na deň Rómov. 
 

 

 
 

Konzultácia s koordinátorom Zdravé 

regióny a stretnutie so samosprávou obce 

o možnostiach realizácie podujatia. 

 

 

 
 

 

 
Odborný pracovník 

Komunitný pracovník, 

Koordinátor zdravé regióny, 
Pracovník KC  

OcÚ,  

 

 

 
 

 

 
KC, OcÚ 

Koordinátor zdravé 

regióny, Rada KC, 
Dobrovoľník 

 

 

 

 
 

 

 
Marec 2022 

Apríl 2022 

 

Pozvanie na podujatie Komunitné centrum 

Rožkovce. 

Naplánovanie termínu podujatia. 

Stretnutie s komunitou za účelom zistenia 

záujmu pomôcť pri varení tradičných 
rómskych jedál. 

Príprava rómskych vlajok na 
vymaľovávanie. 

Zabezpečenie potravín na podujatie. 

(občerstvenie). 

Realizácia podujatia 

 
Stretávanie žien, biblické 

posedenia. 

Oznámenie obyvateľom z blízkeho okolia 
o termíne stretnutia. 

 
 

Odborný garant 

 
MRK, obyvatelia 

blízkeho okolia, KC 

 
Marec 2022 

December 2022 
Oznámenie ženám z MRK o termíne 

stretnutia. 

 

 
Zabezpečenie služieb v KC 

o ktoré majú záujem 

obyvatelia obce Sveržov. 

Zistiť záujem o služby vykonávané v KC.   

 
Pracovník KC,  

KC 

 

 

 

 
Interný dobrovoľník, 

obyvatelia z blízkeho 

okolia, MRK 

 

 
Január 2022 

December 2022      

Oboznámiť interného dobrovoľníka 
o danom termíne. 

 

Vytvorenie priestoru pre služby. 
 

 

 

 
 

Darovanie krvi 

V spolupráci so Zdravými regiónmi a OcÚ 

organizujeme darovanie krvi. 

 

 
Zdravé regióny, KC, OcÚ 

KC, 

MRK, 
Zdravé regióny 

OcÚ 

Obec 
Červený kríž 

 

 
Marec 2022 

September 2022 
Naplánovanie termínu – Červený kríž 

Zabezpečiť občerstvenie a priestor, kde sa 

darovanie krvi uskutoční. 

Realizácia darovania krvi. 

 

 
 

Zorganizovanie výletu pre 

seniorov z obce. 

 

Zistiť záujem u seniorov o výlet. 

 

 

 
 

KC, 

Rada KC 

 

 

 
 

Obec – seniori, MRK, 

Dobrovoľník, KC 

 

 
 

Marec 2022 

September 2022 

Oboznámiť OcÚ o organizovaní výletu. 
 

Zistiť záujem MRK o výlet. 

 

Zabezpečiť prepravu 
 

 

Vystupovanie na verejnosti 

– spolupráca Domov 
dôchodcov 

Vytvorenie skupinky mládežníkov 

vhodných na vystúpenia. 

 

Odborný garant, KC,  

 

MRK, KC, Domov 

dôchodcov-senior 

 

Marec 2022 

December 2022 Vytvorenie priestoru pre stretávanie. 

Nácvik vystúpení a piesní. 

Zistiť záujem o vystúpenie 
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Stretnutie žien MDŽ 

Oboznámenie žien z MRK o plánovanom 

stretnutí na MDŽ. 

 

 

 
KC 

Interný dobrovoľník 

 

 

 
MRK, KC, 

dobrovoľníci, OcÚ,  

 

 

 
Február 2022 

Marec 2022 

 

Zistiť záujem u žien z MRK a u žien 
z blízkeho okolia o podujatie. 

Príprava programu pre matky. 

Zabezpečenie malých pozorností pre 

účastníkov. 
 

Upečenie koláča s matkami 

 

 

 

 

 

 

Potreba Cieľ Úlohy Aktivity KC Parteri/Zodpovednosť Zdroje Čas 

Nedostatočný rozvoj 

kognitívnych, jazykových 

a motorických schopností, 

zručností. (MRK matky 

s deťmi 2,5-4r.) 

Nadobudnutie zručností. 

Zdokonalenie v slovenskom 

jazyku. Samostatnosť práce 

s deťmi. Zvyšovanie 
vzdelanostnej úrovne. 

Pravidelné stretávanie sa 

v KC. Vytvorenie priestoru 

a ochota sa stretávať. 

Predškolský klub. PSD, nepr. 

aktivita. 

Matky s deťmi. Zamestnanci 

KC. 

 Február 2022 

December 2022 

Nízka miera gramotnosti 

v separovanej lokalite 6-10r. 

Úspešnosť v škole, 

nadobudnutie vedomostí, 
osobnostný rozvoj. 

Zvyšovanie vzdelanostnej 

úrovne. 

Za účasti dobrovoľníka 

z vylúčenej lokality by sa 
pomáhalo pri vysvetľovaní 

učiva (tlmočník). 

Príprava na školskú 

dochádzku. 

Interný dobrovoľník z MRK. 

Zamestnanci KC. 

 Február 2022 

December 2022 

Nízka motivácia o štúdium 

detí na SŠ a vedenie 

štipendistov na SŠ 

Doviesť detí – mládežníkov 
na stredné školy. Úspešné 

ukončenie ročníka 

štipendistov na stredných 
školách. Učiť sa 

samostatnosti v určitých 

životných situáciách. 

Motivácia k štúdiu. Vedenie, 
pomoc a podpora pri 

vzdelávaní. Vypisovanie 

žiadostí na UPSVaR, 
životopis, motivačný list. 

Kariérne poradenstvo KC 
Mládež - deti 

 Január 2022 
December 2022 



8. Monitorovanie plnenia cieľov Akčného plánu 
 

V monitorovaní plnenia cieľov akčného plánu sa chceme zamerať na zhodnotenie prípravy, 

priebehu a dopadu aktivít, ktoré sú uvedené v akčnom pláne. Budeme sa pýtať prevažne členov 

Rady KC a obyvateľov komunity, ktorí sa do realizácie projektu zapojili a tých, ktorí mali 

z projektu úžitok. Chceme to robiť nasledujúcim spôsobom: 

Kvalitatívnou formou: pôjde o zhodnotenie formou rozhovorov podľa vopred pripravenej 

štruktúry. Chceme sa zamerať najmä na tieto otázky: 

 Čo sa stihlo zrealizovať? 

 Kto z komunity sa zapojil do realizácie/príprav, ktoré sú popísané v Akčnom pláne? 

 Ako sa nám darí dosahovať ciele plnenia Akčného plánu? 

 Čo sme sa naučili ako tím KC, komunita, Rada KC? 

 Čo by sme robili inak? 

 Čo sa zmenilo? 

Kvantitatívnou formou: chceme zhodnotiť aj prípravu aktivít, ktoré máme v akčnom pláne 

a zameriame sa najmä na tieto veci: 

 Počet tréningov. 

 Počet obyvateľov z komunity sa zúčastňuje stretnutí. 

 Počet zasadnutí Rady KC. 

 Ciele sa budú vyhodnocovať dvoma spôsobmi: 

 Priebežné hodnotenie plnenia cieľov  

 bude realizované v polovici plnenia  Akčného plánu,  

 každý deň po realizácií projektu, kde pri zasadnutí Rada KC, dobrovoľníci 

a taktiež ďalší obyvatelia zhodnotia priebeh, plusy a mínusy celého dňa,  

Priebežné hodnotenie nám dáva priestor na zmeny v cieľoch/aktivitách ešte počas realizácie 

Akčného plánu. 

 Záverečné hodnotenie plnenia cieľov  

 vyhodnocovať sa bude na konci realizácie celého projektu,  
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 mesiac po realizovaní projektu s cieľom zistenia zmien v správaní detí 

v komunitách a zároveň aj spokojnosť/nespokojnosť s realizáciou daného 

projektu. 

 

 

 



9. Záver 
 

Celý tento dokument ponúka prehľad o obci Sveržov, o činnostiach  v komunitnom centre, 

organizácií Človek v ohrození a v neposlednom rade o komunitách, ktoré sú cieľovou skupinou 

komunitného centra. Jeho súčasťou je Akčný plán komunitnej práce.  

V priebežnom mapovaní potrieb, bola Radou KC a aj celou komunitou vybraná potreba , ktorá 

je rozpracovaná v akčnom pláne. Členovia komunity si vyjadrili potrebu nedostatku 

voľnočasových aktivít pre deti a rodičov v letnom období, kde ich hlavným cieľom bude zvýšiť 

možnosti pre využitie voľného času deti a rodičov v lete. Túto potrebu si komunita identifikovala 

ako prioritne dôležitú.  

Z pohľadu rodičov je to príležitosť ako vyplniť voľný čas ich deťom. Ak deti zažívajú nudu, 

tak sú neposlušné, čo rodičom vadí. Cieľom rodičov, okrem zabezpečenia voľného času deti, je 

program obohatiť aj o duchovný rozmer (keďže komunita je veľmi veriaca), aby to malo aj 

výchovný charakter nielen na deti, ale aj ostatných obyvateľov komunity. 

Plán KC je otvoreným dokumentom, ktorý sa bude priebežne aktualizovať.  



Použité zdroje: 

1. Verejná stránka obce Sveržov   

https://www.sverzov.sk/ 

2. Práca s Rómami je u mňa založená na vzťahu – J. Krukárová 

https://www.teraz.sk/slovensko/krukarova-romovia-kc-sverzov/277708-

clanok.html?combinedGlobalTab_zamestnajsa=0 

3. Človek v ohrození 

https://clovekvohrozeni.sk/svet-mozeme-zmenit-komunikuje-nove-logo-cloveka-v-

ohrozeni/ 

4. Google maps 

https://www.google.com/maps/place/086+02+Sver%C5%BEov/@49.3353305,21.157665

9,765m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x473e7ee2a43c4759:0x400f7d1c6973d10!8m2!3d4

9.3358974!4d21.1579226 

5. Štatistické údaje z Mapovania potrieb r. 2021 
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Príloha č. 1 

Mapovanie potrieb - cieľ mapovania, cieľová skupina, metódy, 

techniky a formy pri mapovaní.10 
 

Cieľ mapovania– prvým cieľom bolo zistiť čím viac demografických údajov o vylúčenej 

lokalite. Druhým cieľom bolo získať spätnú väzbu klientov na aktivity komunitného centra za 

účelom ďalšieho nastavenia aktivít. Tretím cieľom bolo zistiť potreby, problémy a priority danej 

komunity v oblasti bývania, vzdelania, zamestnania. Taktiež v čom bude spočívať uspokojovanie 

ich potrieb, čo im v živote a v obci chýba a čo považujú za dôležité. Obyvatelia komunity mali 

voľný priestor na vyjadrenie potrieb aj mimo tohto rámca. 

Cieľová skupina– v počiatočnej fáze mapovania, do októbra 2021, bolo oslovených 61,05% 

obyvateľov vylúčenej lokality a 34,88% seniorov z majority. Cieľovou skupinou  mapovania v 

komunitnom centre boli deti, mládež, dospelí z vylúčenej lokality a seniori z obce Sveržov.  

Metódy, techniky a formy pri mapovaní potrieb – pri mapovaní potrieb detí, 

mládeže, dospelých a seniorov sme použili pološtrukturovaný rozhovor, ktorý sme si vopred 

pripravili. Pozorovanie a aktívne počúvanie, bolo zamerané na zisťovanie potrieb, ciele a záujmy 

respondentov. Jednou z foriem mapovania potrieb je aj kniha prianí a sťažností uložená 

v priestoroch KC, ktorá plní dvojitý účel aj k priebežnému mapovaniu aj k vyhodnocovaniu 

činností t. j. spätnej väzbe. Mapovanie prebiehalo priamo v lokalite, kde sme využili metódu 

klopania na dvere. Išlo o štruktúrované dopytovanie v krátkych časových intervaloch, aj vzhľadom 

na zhoršujúcu sa COVID situáciu v lokalite. Priamo v komunitnom centre prostredníctvom 

skupinových aktivít, vždy po vzájomnej dohode zúčastnených strán. Ako spôsob zisťovania ich 

potrieb sme si pripravili debatný krúžok, hru v prípade zisťovania potrieb detí a rozhovor na 

zistenie potrieb u dospelých klientov.  

 

                                                           
10 Informácie poskytnuté z Mapovania potrieb r. 2021 
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Previazanosť potrieb a činností KC (priebežné dopĺňanie potrieb) 

Cieľová skupina 

Október 2021 

Potreby 

 

Služby, programy, aktivity Dlhodobý cieľ 

Deti s matkami (MRK)  

2,5 – 4 ročné 

 

Nedostatočný rozvoj kognitívnych 

jazykových a motorických schopností 

a zručností. 

Predškolský klub Zdokonalenie v slovenskom jazyku, 

zvýšenie jemnej a hrubej motoriky. 

Samostatnosť práce s deťmi. 

Deti školského veku 6 – 10 ročné. Nízka miera gramotnosti v separovanej 

lokalite. Zaostávanie v čítaní a písaní. 

 

Doučovanie, vytvorenie priestoru 

pre vlastný rozvoj, sebarealizáciu. 

Úspešnosť v škole. Nadobudnutie 

vedomostí, osobnostný rozvoj. 

Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne. 

Prevencia pred sociálno-patológ. 

Javmi. 

Mládež  Nedostatočná komunikácia v slovenskom 

jazyku. 

Vytváranie priestoru na 

stretávanie, vlastný rozvoj 

sebarealizácia. 

Utužovanie vzťahov v komunite 

a zlepšovanie vzťahov s majoritou. 

Prevencia pred sociálno-

patologickými javmi Športové, umelecké krúžky 

Biblické stretnutia 

Sebarealizácia, túžba posunúť sa za hranice 

svojej komunity. 

Prezentovanie na verejnosti 

prostredníctvom vystúpení. 

Nadobudnutie sebavedomia, 

sebarozvoj, komunikácia 

v slovenskom jazyku, Voľnočasové hry  

Učiť sa hrať na hudobné nástroje 

Nízka motivácia o štúdium a vedenie 

štipendistov na SŠ. 

Kariérne poradenstvo. Úspešné ukončenie ročníka 

štipendistov na stredných školách. 

Učiť sa samostatnosti v určitých 

životných situáciách. 

Dospelí – ženy z MRK Nedostatok priestoru  pre spoločné 

stretávanie sa. Sociálny kontakt. 

 

 

Vytvorenie priestoru na 

stretávanie sa žien raz do týždňa. 

Prostredníctvom preventívnych 

a záujmových aktivít. 

Budovanie vzťahov dôvery 

v komunite, spoločenstva, biblické 

posedenia, varenie, spoločenské 

hry, rozvoj správnych životných 

hodnôt a postojov. 

Seniori  obce Sveržov Osobná starostlivosť, potreba starať sa 

o svoje telo, zovňajšok aj v neskoršom 

veku života. 

Dôležitým aspektom je rovnako 

jednoduchá dostupnosť týchto 

služieb.(kaderník, masér, ..) 

Udržiavanie si sociálneho kontaktu. 

 

 

 

 

 

 

Vytvorenie priestoru pre 

stretávanie obyvateľov obce 

Sveržov a dobrovoľníkov 

(kaderník, masér, pedikérka 

a kozmetička). 

Prepájanie komunít. 

Budovanie vzťahov dôvery. 

Mylné predsudky voči rómskej 

komunite z pohľadu majoritnej 

spoločnosti - destigmatizácia. 

Odstraňovanie bariér a vytváranie 

vzájomných kontaktov medzi 

skupinami. 

 

Spoluúčasť mládeže/detí z MRK 

na týchto aktivitách - motivácia 

k  povolaniam za účasti týchto 

dobrovoľníkov. 
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Cieľová skupina 

 

Potreby Služby, programy, aktivity Dlhodobý cieľ 

Dospelí: 

Potreby získané z terénu 

prostredníctvom 

pološtrukturovaného rozhovoru. 

Nedostatok priestoru na bývanie. Finančné poradenstvo Dostatok bytov, výstavba nových 

bytov pre danú komunitu v jej 

lokalite. 

Osamostatniť sa od komunity – vlastné 

bývanie, vlastný pozemok, mimo MRK. 

Finančné poradenstvo Začať život samostatne – mimo 

komunity. 

Úspora peňazí, nízke náklady na elektrický 

prúd, 

Finančné poradenstvo Kotol na tuhé palivo 

Nedostatočne upravený verejný priestor. 

Zlé hospodárenie s odpadom,  

-potkany v komunite 

-mláka pred bytmi 

Nájsť spoločné riešenie v MRK, 

úprava cesty, triedenie odpadu, 

predísť tvorbe čiernych skládok, 

likvidácia potkanov,  

Vytvorenie lepších podmienok pre 

život v komunite. 

Zdravotná starostlivosť v dostupnom okolí. Zapojenie kompetentných osôb do 

hľadania riešenia. 

Dostupnosť pediatra a zubného 

lekára v dostupnom okolí 

Cieľová skupina 

r. 2022 

Potreby Služby, programy, aktivity Dlhodobý cieľ 

MRK 

Potreby získané  

1. zasadnutia Rady KC 

13.01.2022 

 

 

 

 

 

 

 

Skvalitňovanie bývania 

 

Plán práce s dobrovoľníkom a 

vytvorenie pracovnej skupiny, kt. 

pozostáva z obyvateľov vylúčenej 

lokality. Nájsť spoločné riešenie 

v participácií obyvateľov 

komunity. Získanie zdrojov na 

realizovanie potreby. Konzultácie 

s OcÚ a TSP. 

Vonkajší vzhľad bytových 

jednotiek. Vymaľovaná fasáda. 

Úprava okolia, schodov 

a zabezpečenie striešok pri vstupe 

do bytu. 

Sfunkčnenie altánku, ktorý by slúžil 

na stretávanie obyvateľov 

v komunite. Spoločné stretávania 

vo svojej lokalite. Budovanie 

spoločenstva. Vlastný rozvoj. 

Seniori obce Sveržov 

Prostredníctvom rozhovoru 

s líderkou JDS. 

08.02.2022 

 

 

Nedostatočné poznanie lokality v okolí 

východného Slovenska.  

 

V spolupráci s cieľovou skupinou 

vytipujeme lokality možných 

výletov. 

 

Zmysluplné trávenie voľného času 

a spoznávanie zaujímavých miest 

vo svojom okolí prostredníctvom 

jednodňových výletov. Prevencia 

pred sociálnym vylúčením. 

Udržiavanie si sociálneho kontaktu. 

MRK 

Potreby získané z 2. zasadnutia 

Rady KC 21.04.2022 

 

 

 

Výlet do Prešova.  Prostredníctvom výletu do 

Prešova sa snažíme zmocniť 

obyvateľov, v rámci prekonávania 

strachu z cesty vlakom. 

Samostatný nákup lístka na vlak, 

zistiť spoje a preprava MHD 

v Prešove.  

Posilniť samostatnosť obyvateľov. 

Pohybovať sa vo väčšom meste 

a zároveň aj prekonávanie strachu 

zo zmeny prostredia. 
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Sfunkčniť volejbalové ihrisko v komunite, 

ktorému chýbajú tyče. 

 

 

Komunita samostatne zabezpečí 

tyče do betónových dierok. 

 

 

Zmysluplné trávenie voľného času 

pohybom na čerstvom vzduchu. 

Mapovanie potrieb  

Návšteva terénu 17.05.2022 

Nedostatok voľnočasových aktivít pre detí 

a rodičov v letnom období. 

Potreba žien, mužov, mládeže, detí 

Zrealizovanie projektu 

s duchovným zameraním. 

 

Zvýšenie možnosti pre využitie 

voľného času pre deti a rodičov 

v lete. Výchovný charakter, nielen 

pre deti ale aj ostatných obyvateľov 

komunity. 

3. Zasadnutie Rady KC 

22.06.22 

Rodiny z komunity majú záujem o výlet 

v letnom období. 

Tí ktorí majú záujem o výlet majú 

zistiť, kam by chceli ísť – nájsť 

vhodnú lokalitu či už 

prostredníctvom internetu alebo 

prostredníctvom rozhovorov. 

Zmysluplné využitie voľného času 

detí a ich rodín na spoločnom 

výlete. Spoločne strávený čas 

obyvateľov komunity na výlete. 

Dospelí, mládež, detí 

Mapovanie potrieb –realizované 

počas hodnotenia projektu 

04.08.22 

Pri realizácií projektu vznikla skupina 

dospelých, mládežníkov a detí, ktorý chcú 

spolu tráviť čas.  

Vytvorenie napr. ,,kaviarničky“. 

Realizovanie spoločných výletov. 

Spoločné opekačky. 

Vytvorenie priestoru pre spoločné 

stretávanie obyvateľov komunity 

v priestoroch KC aj mimo KC 

prostredníctvom realizovaných 

aktivít / výletov. 

Utužovanie medziľudských 

vzťahov medzi obyvateľmi 

komunity. Efektívne využitý voľný 

čas + prevencia pred sociálno -

patologickými javmi. Prepájanie 

komunít.  

 

 

 


