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                                                Príloha č. 5f. 

Mesačný harmonogram činností KC/NDC/NSSDR  

NP  BOKKÚ - kód: 312041Y403 

Názov KC/NDC/NSSDR  : KC Litava                                                                                               Mesiac/rok Apríl 2022 

VÝCHODISKOVÁ SITUÁCIA  
(existujúce potreby cieľových skupín 
/identifikované riziká a prekážky pri 
ich napĺňaní) 

- zamestnanie: chýbajúce vzdelanie a zručnosti, písanie motivačných listov, žiadostí o prijatie do zamestnania, 
životopis, pracovné návyky (motivácia, zlepšenie finančnej situácie rodín, prevencia pred rizikom chudoby) 
- efektívne využívanie voľného času nielen detí, mládeže, ale aj dospelých: prevencia sociálno-patologických javov ( 
rozhovory a motivácia dospelých zúčastňovať sa rôznych aktivít), nadobudnutie nových zručností a schopností 
- vzdelávanie: podpora  vzdelávania – príprava detí na školské vyučovanie (rozhovory s rodičmi, nadviazanie 
spolupráce zo školami) 
 

DLHODOBÉ CIELE KC/NDC/NSSDR 

- zlepšovanie sociálnej situácie jednotlivcov, rodín a vylúčených spoločenstiev, 
- predchádzanie vzniku krízových situácií v rodinách, 
- vzdelávanie: podpora  vzdelávania – príprava detí na školské vyučovanie (rozhovory s rodičmi, nadviazanie 
spolupráce zo školami) 
- zamestnanie: chýbajúce vzdelanie a zručnosti, žiadostí o prijatie do zamestnania, životopis, pomoc pri vyhľadávaní 
pracovných ponúk na rôznych internetových stránkach, pracovné návyky (motivácia, zlepšenie finančnej situácie 
rodín, prevencia) 
- efektívne využívanie voľného času nielen detí, mládeže, ale aj dospelých, prevencia sociálno-patologických javov 
(rozhovory a motivácia dospelých zúčastňovať sa rôznych aktivít), nadobudnutie nových zručností a schopností, 
- riešenie separácie komunálneho odpadu 

 

KRÁTKODOBÉ CIELE KC/NDC/ NSSDR 
(konkrétne krátkodobé ciele na obdobie príslušného mesiaca - min. 1 cieľ pre každú nižšie definovanú oblasť) 



V oblasti skupinovej práce V oblasti komunitnej práce (irelevantné pre soc. službu NDC a NSSDR) 

- Podpora vzdelávania detí a mládeže – možnosť sa pripojiť online na internet a jeho 

využitie pri vzdelaní a pri opakovaní a fixácií učivá, predškolská príprava 

-Preventívne aktivity – Násilie v rodinách, Riešenie konfliktov, Hygiena u maloletých 
detí, Správne triedenie komunálneho odpadu, Ako predchádzať škodcom 
v domácnostiach,  Riešenie finančnej situácie – dlhy, Sexualita mládeže 
-Záujmové aktivity  – Počítačová zdatnosť, Voľné hry, Deň lesov, Tvoríme kreatívne, 
Bábkové divadlo, Športové popoludnie, Veľkonočné pečenie, Zábavné čítanie, Základy 
hry na hudobný nástroj, Tanečný krúžok 
-PSD – Predškoláčik, Príprava do školy 
-NA – Deň Rómov, Žiť zdravo to zvládnem hravo 

 

 

 

 

- podpora ukončenia základného vzdelania a pokračovania v ďalšom štúdiu na stred- 

nej škole, propagácia stredných škôl a učilíšť, motivácia mládeže k ďalšiemu štúdiu 

- efektívne využívanie voľného času nielen detí, mládeže, ale aj dospelých v KC -               

rozhovory a motivácia dospelých zúčastňovať sa rôznych aktivitách. 

-vedieme klientov k základným zručnostiam pri práci s  PC, práca s internetom 

a učíme ich vytvoriť si životopis a žiadosť do zamestnania, motivačný list  a pracovať 

na web stránkach. 

-terénny program: starostlivosť o maloleté deti, hygiena v rodinách, pedikulóza,  

-neporiadok v osade, separovanie komunálneho odpadu,  

-pomoc jednotlivcom/skupinám  preriešení vzniknutých  nepriaznivých situácii-

aktivizácia, zvyšovanie kompetencií a zručnosti. 

-hľadanie zamestnania a brigád – zlepšenie finančnej situácie klientov 

 

 

Dátum Čas trvania (od-do) Plánované činnosti/aktivity KC/NDC/NSSDR Personálne zabezpečenie 

 
 

01.04.2022 
Piatok 

 
 
 

08:00- 16:00 
 

- zabezpečovať sociálne poradenstvo,  distribúcia informácií do 
komunity, sledovať aktuálnu situáciu  ohľadom COVID-19, 
dezinfekcia priestorov, viesť evidenciu užívateľov sociálnych 
služieb, monitorovať a zhodnocovať vykonávané aktivity 
/Záujmová/ Počítačová zdatnosť – priebežne celý deň 
/Záujmová/ Voľné hry 
/PSD/ Príprava do školy 

 
 
 

OGKC,OPKC,KPKC, PKC 

 
 
04.04.2022 
Pondelok 

 
 

08:00 – 16:00 
 

- zabezpečovať sociálne poradenstvo,  distribúcia informácií do 
komunity, sledovať aktuálnu situáciu  ohľadom COVID-19, 
dezinfekcia priestorov, viesť evidenciu užívateľov sociálnych 
služieb, monitorovať a zhodnocovať vykonávané aktivity, 
terénny program, oslovovanie sponzorov  
 
/Záujmová/ Počítačová zdatnosť – priebežne celý deň 
/PSD/ Príprava do školy 

 
 
 

OGKC,OPKC,KPKC, PKC 



/Záujmová/ Deň lesov 

 
 

05.04.2022 
Utorok 

 

 
 
 

08:00 – 16:00 
 
 

- zabezpečovať sociálne poradenstvo,  distribúcia informácií do 
komunity, sledovať aktuálnu situáciu  ohľadom COVID-19, 
dezinfekcia priestorov, viesť evidenciu užívateľov sociálnych 
služieb, monitorovať a zhodnocovať vykonávané aktivity, 
terénny program, oslovovanie sponzorov  
/PSD/ Predškoláčik 
/Preventívna/ Násilie v rodinách 
/PSD/ Príprava do školy 

 
 
 

OGKC,OPKC,KPKC, PKC 

 
 

06.04.2022 
Streda 

 
 
 

08:00 – 16:00 

- zabezpečovať sociálne poradenstvo,  distribúcia informácií do 
komunity, sledovať aktuálnu situáciu  ohľadom COVID-19, 
dezinfekcia priestorov, viesť evidenciu užívateľov sociálnych 
služieb, monitorovať a zhodnocovať vykonávané aktivity 
/Záujmová/ Počítačová zdatnosť – priebežne celý deň  
/PSD/ Príprava do školy 
/Záujmová/ Tvoríme kreatívne 

 
 
 

OGKC,OPKC,KPKC, PKC 

 
 

07.04.2022 
Štvrtok 

 
 
 
 

08:00 – 16:00 

- zabezpečovať sociálne poradenstvo,  distribúcia informácií do 
komunity, sledovať aktuálnu situáciu  ohľadom COVID-19, 
dezinfekcia priestorov, viesť evidenciu užívateľov sociálnych 
služieb, monitorovať a zhodnocovať vykonávané aktivity 
/PSD/ Predškoláčik 
/Záujmová/ Bábkové divadlo 
/PSD/ Príprava do školy 

 
 
 
 

OGKC,OPKC,KPKC,PKC 

 
 
 

08.04.2022 
Piatok 

 

 
 
 

08:00 – 16:00 

- zabezpečovať sociálne poradenstvo,  distribúcia informácií do 
komunity, sledovať aktuálnu situáciu  ohľadom COVID-19, 
dezinfekcia priestorov, viesť evidenciu užívateľov sociálnych 
služieb, monitorovať a zhodnocovať vykonávané aktivity, 
terénny program, oslovovanie sponzorov  
/Záujmová/ Počítačová zdatnosť – priebežne celý deň 
/PSD/ Príprava do školy 
/NA/ Deň Rómov 

 
 
 

OGKC,OPKC,KPKC,PKC 

  - zabezpečovať sociálne poradenstvo,  distribúcia informácií do  



 
11.04.2022 
Pondelok 

 
 

 
 

08:00 – 16:00 

komunity, sledovať aktuálnu situáciu  ohľadom COVID-19, 
dezinfekcia priestorov, viesť evidenciu užívateľov sociálnych 
služieb, monitorovať a zhodnocovať vykonávané aktivity, 
terénny program, oslovovanie sponzorov 
/Záujmová/ Počítačová zdatnosť – priebežne celý deň 
/Preventívna/ Riešenie konfliktov  
/PSD/ Príprava do školy 

 
 

OGKC,OPKC, KPKC,PKC 

 
 
 

12.04.2022 
Utorok 

 

 
 
 

08:00 – 16:00 

- zabezpečovať sociálne poradenstvo,  distribúcia informácií do 
komunity, sledovať aktuálnu situáciu  ohľadom COVID-19, 
dezinfekcia priestorov, viesť evidenciu užívateľov sociálnych 
služieb, monitorovať a zhodnocovať vykonávané aktivity 
/PSD/ Predškoláčik 
/Záujmová/ Športové popoludnie 
/PSD/ Príprava do školy 

 
 
 

OGKC,OPKC,KPKC, PKC 

 
 
 

13.04.2022 
Streda 

 
 
 

08:00 – 16:00 

- zabezpečovať sociálne poradenstvo,  distribúcia informácií do 
komunity, sledovať aktuálnu situáciu  ohľadom COVID-19, 
dezinfekcia priestorov, viesť evidenciu užívateľov sociálnych 
služieb, monitorovať a zhodnocovať vykonávané aktivity 
/Záujmová/ Počítačová zdatnosť – priebežne celý deň 
/PSD/ Príprava do školy 
/Preventívna/ Hygiena u maloletých detí 

 
 
 

OGKC,OPKC,KPKC, PKC 

 
 

14.04.2022 
Štvrtok 

 
 
 

08:00 – 16:00 

- zabezpečovať sociálne poradenstvo,  distribúcia informácií do 
komunity, sledovať aktuálnu situáciu  ohľadom COVID-19, 
dezinfekcia priestorov, viesť evidenciu užívateľov sociálnych 
služieb, monitorovať a zhodnocovať vykonávané aktivity 
/PSD/ Predškoláčik 
/Záujmová/ Veľkonočné pečenie 
/PSD/ Príprava do školy 

 
 
 

OGKC,OPKC,KPKC, PKC 

 
 

15.04.2022 
Piatok 

 
 
 

08:00 – 16:00 

 
 
 

 Sviatok  
 

 
 
 

OGKC,OPKC, KPKC,PKC 



 
 
 

18.04.2022 
Pondelok 

 

 
 
 

08:00 – 16:00 

 
 

Sviatok 
 

 
 
 

OGKC,OPKC, KPKC,PKC 

 
 

19.04.2022 
Utorok 

 
 
 

08:00 – 16:00 

- zabezpečovať sociálne poradenstvo,  distribúcia informácií do 
komunity, sledovať aktuálnu situáciu  ohľadom COVID-19, 
dezinfekcia priestorov, viesť evidenciu užívateľov sociálnych 
služieb, monitorovať a zhodnocovať vykonávané aktivity 
/PSD/ Predškoláčik 
/Preventívna / Správne triedenie komunálneho odpadu 
/PSD/ Príprava do školy 

 
 
 

OGKC,OPKC,KPKC, PKC 

 
 

20.04.2022 
Streda 

 
 
 

08:00 – 16:00 

- zabezpečovať sociálne poradenstvo,  distribúcia informácií do 
komunity, sledovať aktuálnu situáciu  ohľadom COVID-19, 
dezinfekcia priestorov, viesť evidenciu užívateľov sociálnych 
služieb, monitorovať a zhodnocovať vykonávané aktivity 
/Záujmová/ Počítačová zdatnosť– priebežne celý deň 
/PSD/ Príprava do školy 
/Záujmová/ Zábavne čítanie 

 
 
 

OGKC,OPKC, KPKC,PKC 

 
 
 

21.04.2022 
Štvrtok 

 
 
 

08:00 – 16:00 
 

- zabezpečovať sociálne poradenstvo,  distribúcia informácií do 
komunity, sledovať aktuálnu situáciu  ohľadom COVID-19, 
dezinfekcia priestorov, viesť evidenciu užívateľov sociálnych 
služieb, monitorovať a zhodnocovať vykonávané aktivity 
/PSD/ Predškoláčik 
/Preventívna/ Ako predchádzať škodcom v domácnostiach  
/PSD/ Príprava do školy 

 
 

OGKC,OPKC,KPKC, PKC 

 



 
22.04.2022  

Piatok 
 
 

08:00 – 16:00 
 
 

- zabezpečovať sociálne poradenstvo,  distribúcia informácií do 
komunity, sledovať aktuálnu situáciu  ohľadom COVID-19, 
dezinfekcia priestorov, viesť evidenciu užívateľov sociálnych 
služieb, monitorovať a zhodnocovať vykonávané aktivity , 
terénny program, oslovovanie sponzorov,   
/Záujmová/ Počítačová zdatnosť– priebežne celý deň 
/Záujmová/ Základy hry na hudobný nástroj 
/PSD/ Príprava do školy 

OGKC,OPKC,KPKC, PKC 
 
 

 
 
 

25.04.2022 
Pondelok 

 
 
 

08:00 – 16:00 
 

- zabezpečovať sociálne poradenstvo,  distribúcia informácií do 
komunity, sledovať aktuálnu situáciu  ohľadom COVID-19, 
dezinfekcia priestorov, viesť evidenciu užívateľov sociálnych 
služieb, monitorovať a zhodnocovať vykonávané aktivity, 
terénny program, 
/Záujmová/ Počítačová zdatnosť – priebežne celý deň 
/PSD/ Príprava do školy 
/Preventívna/ Riešenie finančnej situácie - dlhy 

 
 
 
 

OGKC,OPKC,KPKC, PKC 

 
26.04.2022 

Utorok 

 
 

08:00 – 16:00 
 

 
 

Sanitárny deň 

 
 

OGKC,OPKC,KPKC, PKC 

 
 

27.04.2022 
Streda 

 
 
 

08:00 – 16:00 

- zabezpečovať sociálne poradenstvo,  distribúcia informácií do 
komunity, sledovať aktuálnu situáciu  ohľadom COVID-19, 
dezinfekcia priestorov, viesť evidenciu užívateľov sociálnych 
služieb, monitorovať a zhodnocovať vykonávané aktivity,  
terénny program, oslovovanie sponzorov 
/Záujmová/ Počítačová zdatnosť– priebežne celý deň 
/NA/ Žiť zdravo to zvládnem hravo 
/PSD/ Príprava do školy 

 
 
 

OGKC,OPKC,KPKC, PKC 

 
 

28.04.2022 
Štvrtok 

 
 

08:00 – 16:00 

- zabezpečovať sociálne poradenstvo,  distribúcia informácií do 
komunity, sledovať aktuálnu situáciu  ohľadom COVID-19, 
dezinfekcia priestorov, viesť evidenciu užívateľov sociálnych 
služieb, monitorovať a zhodnocovať vykonávané aktivity, 
terénny program, oslovovanie sponzorov 
/PSD/ Predškoláčik 

 
 

OGKC,OPKC,KPKC, PKC 



/Preventívna/ Sexualita mládeže 
/PSD/ Príprava do školy 

 
 

29.04.2022 
Piatok 

 
 
 

08:00 – 16:00 

- zabezpečovať sociálne poradenstvo,  distribúcia informácií do 
komunity, sledovať aktuálnu situáciu  ohľadom COVID-19, 
dezinfekcia priestorov, viesť evidenciu užívateľov sociálnych 
služieb, monitorovať a zhodnocovať vykonávané aktivity, 
/Záujmová/ Počítačová zdatnosť – priebežne celý deň 
/PSD/ Príprava do školy 
/Záujmová / Tanečný krúžok 

 
 
 

OGKC,OPKC,KPKC, PKC 

 
 
 
 
 
Vypracoval: Margita Vicianová, Martina Gašparová  
 
Dátum: 28.03.2022 
Meno: Margita Vicianová 
Pozícia: Komunitný pracovník KC, pracovník KC                                                                                                                                                                                Podpis:  
 


