Správa o činnosti zariadenia sociálnych služieb krízovej intervencie - Komunitného
centra Litava za rok 2018

Komunitné centrum Litava ako zariadenie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti
banskobystrického

samosprávneho kraja poskytuje sociálne služby v zmysle zákona

č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších zmien a predpisov (ďalej len
zákon o soc. službách). Zriaďovateľom a poskytovateľom (prevádzkovateľom) sociálnych
služieb je obec Litava. V súčasnosti je zariadenie financované z rozpočtu obce a z projektu
„Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni“.
Komunitné centrum patrí medzi služby s nízkoprahovým charakterom, je dostupené všetkým
záujemcom v lokalite a zároveň je zacielené na sprístupňovanie iných služieb podľa potrieb
cieľových skupín (napr. iných sociálnych a verejných služieb). Za sociálnu službu, ktorá má
nízkoprahový charakter, sa na účely zákona o sociálnych službách považuje sociálna služba,
ktorá je pre fyzickú osobu ľahko dostupná najmä vzhľadom na miesto v ktorom sa fyzická
osoba zdržiava, a na výšku úhrady za sociálnu službu. Sociálna služba sa môže poskytovať
anonymne bez preukazovania identity tejto fyzickej osoby dokladom totožnosti a bez ohľadu
na prejavy požitia návykovej látky. Cieľom sociálnej služby s nízkoprahovým charakterom je
uľahčiť fyzickej osobe kontakt so sociálnym prostredím, prístup k sociálnym službám alebo k
podpore a pomoci poskytovanej podľa osobitných predpisov, a tým podporiť jej začlenenie do
spoločnosti. Integračný charakter KC zabezpečuje prístupnosť služby všetkým obyvateľom
obce a svojím umiestnením priamo v obci s výskytom separovanej rómskej komunity je
zabezpečená dostupnosť pre danú cieľovú skupinu. Sociálne služby krízovej intervencie sú
poskytované bezplatne, terénnou aj ambulantnou formou. Sociálne služby krízovej intervencie
sa poskytujú na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby. V komunitnom centre
sa vykonáva komunitná práca a komunitná rehabilitácia. Realizácia činností vychádza
zo zmapovaných požiadaviek, je daná aktuálnou potrebou a realizuje sa v zmysle aktuálneho
plánu

činností

a platného

harmonogramu.

Poskytovanie

týchto

služieb

reflektuje

identifikované potreby cieľových skupín.
KC realizovalo v hodnotenom období obligatórne činnosti stanovené zákonom o sociálnych
službách. V roku 2018 bolo poskytnuté sociálne poradenstvo v počte:
-

základné poradenstvo: 1041 intervencií

-

pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov: 877 intervencií

-

špecializované poradenstvo: 475 intervencií

V oblasti zákonom definovaných odborných činností sa ďalej poskytovala pomoc pri príprave
na školské vyučovanie, preventívne aktivity, záujmová činnosť a ďalšie.
-

pomoc pri príprave na školské vyučovanie v počte: 1054 intervencií

-

preventívne aktivity v počte : 762 intervencií

-

záujmová činnosť v počte: 1284 intervencií

V priebehu kalendárneho roku 2018 bolo zrealizovaných 21 komunitných aktivít a 17
nepravidelných skupinových aktivít.

Prostredníctvom poskytovania komplexných sociálnych a komunitných služieb prispieva
k predchádzaniu vzniku, stupňovaniu nepriaznivých sociálnych situácií a napomáha k riešeniu
miestnych sociálnych problémov, sociálnemu začleňovaniu osôb, sociálne vylúčených ľudí na
lokálnej i individuálnej úrovni.

