Komunitné centrum (KC) Litava

Komunitné centrum sa nachádza v zrekonštruovanej budove, ktorej vlastníkom
je Obec Litava.

Korešpondenčná adresa: Komunitné centrum Litava 145, 962 44 Litava

Kontaktná osoba :
PhDr. Jana Zaušková, odborný garant KC
e-mail: kclitava@gmail.com
Tel. kontakt: 0911542269
Ing. Jana Guttenová, odborný pracovník KC
e-mail: kclitava@gmail.com
Tel. kontakt: 0911542269
Margita Vicianová, pracovník KC
Prevádzka komunitného centra:
V pracovných dňoch od 8.00. – 12.00, 12.30- 16.00
Sociálna služba komunitné centrum je poskytovaná ambulantnou a terénnou
formou.
Zriaďovateľ KC : Obec Litava, Banskobystrický kraj Litava KC Litava 145, 962 44
Litava.
Od roku 2015 je Komunitné centrum LITAVA zaregistrované ako poskytovateľ sociálnych
služieb. Od 1.7.2016 je zapojeným subjektom do Národného projektu Podpora vybraných

sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (NP PVSSKIKÚ). Národný
projekt PVSSKIKU je v trvaní od 7/2016 do 9/2019.
Komunitné centrum chápané ako samostatná sociálna služba a zároveň ako systém
odborných činností a ďalších činností, v sebe integruje prvky sociálnej práce, komunitnej
práce a komunitnej rehabilitácie. Je nástrojom práce v komunite a s komunitou, smerujúcej
k pozitívnej a žiadanej zmene. Komunitné centrum môže byť definované prostredníctvom
cieľov (presadzovanie sociálnej zmeny v komunite, posilňovanie spolupatričnosti medzi
členmi alebo skupinami v komunite a spoluzodpovednosti za verejné dianie a ďalšie) alebo
činností (poskytovanie sociálneho poradenstva, pomoci pri príprave na školskú dochádzku
a školské vyučovanie, záujmovej činnosti, preventívnych aktivít, budovanie sociálnych sietí,
identifikácia a mobilizácia neformálnych lídrov, podpora dobrovoľníctva, vyjednávanie
s predstaviteľmi formálnej moci).

Podobne ako iné programy, zasadené do kontextu

prirodzeného prostredia užívateľov sociálnych služieb, je komunitné centrum postavené na
myšlienkach posilňovania spoločenskej súdržnosti (sociálnej kohézie), presadzovania
sociálnej

inklúzie

vylúčených

skupín,

zmocňovania

(empowerment)

k prekonávaniu

problémov (chápaného na individuálnej aj skupinovej úrovni), a budovania občianskych
komunít založených na aktívnej participácii ich členov. Zameranie na riešenie problémov,
súvisiacich s chudobou a sociálnym vylúčením prostredníctvom podpory lokálnych komunít,
sa prejavuje v legislatívnom vymedzení KC. Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách je komunitné centrum jednou zo sociálnych služieb krízovej intervencie,
orientovaných na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie ľudí,

ktorí sú ohrození

sociálnym vylúčením z dôvodu zotrvávania v priestorovo segregovanej lokalite
s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby. Svoje ciele
komunitné centrum napĺňa prostredníctvom metód sociálnej práce (napr. sociálne
poradenstvo, práca so skupinou) a komunitnej práce. Súčasťou činnosti komunitného centra
môžu byť aj ďalšie odborné činnosti (napr. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených
záujmov, pomoc pri príprave na školské vyučovanie, preventívne aktivity, záujmová činnosť
a ďalšie). Komunitné centrum patrí medzi služby s nízkoprahovým charakterom, dostupné
všetkým záujemcom v lokalite a zároveň zacielené na sprístupňovanie iných služieb podľa
potrieb cieľových skupín (napríklad iných sociálnych a verejných služieb). Prostredníctvom
poskytovania komplexných sociálnych a komunitných služieb prispieva k predchádzaniu
vzniku alebo stupňovaniu nepriaznivých sociálnych situácií a napomáha k riešeniu miestnych
sociálnych problémov, sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených ľudí na lokálnej i
individuálnej úrovni. KC poskytuje bezpečný priestor pre stretávanie sa a rozvoj celej
komunity a môže mať mnoho foriem, ktoré sa odvíjajú od toho, čo je pre komunitu dôležité a
aké sú jej konkrétne potreby.

Činnosti KC:
Výkon KC sa riadi zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov, (ďalej len „zákon o sociálnych službách“).
Komunitné centrum (KC) - V KC sa poskytujú činnosti v zmysle § 24d zákona o sociálnych
službách celej komunite a taktiež občanom v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá je ohrozená
sociálnym vylúčením, a má obmedzené schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne
riešiť svoje problémy pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou
koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby.

§ 24d
Komunitné centrum
(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.
(3)
Sociálnu službu v komunitnom centre možno poskytovať ambulantnou sociálnou službou a
terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu.
Komunitné centrum Litava v rámci poskytovaných sociálnych služieb
poradenstva, a pomoci pri uplatňovaní práv a

–

právom chránených záujmov,

sociálneho
poskytuje

klientom napr. : asistenciu pri hľadaní vhodného zamestnania, asistenciu pri komunikácii s
potencionálnymi zamestnávateľmi a agentúrami sprostredkujúcimi zamestnanie, asistenciu
pri vypracovávaní úradných písomností, ďalej sprostredkovanie iných sociálnych služieb,
voľnočasové, preventívne, záujmové aktivity a iné.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
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