
Prezentácia cinnosti  
Komunitného centra  

v lokalite pôsobnosti KC - 
YMCA Nesvady 

www.esf.gov.sk 
www.employment.gov.sk 

www.ia.gov.sk 
 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu 
v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

 

ˇ 

 

 

September 2015 
 



Miestne združenie 
YMCA Nesvady 

- založenie združenia YMCA Nesvady v roku 1996 

 

Našou túžbou bolo venovať sa hlavne deťom 
a mládeži v našom okolí.  V prvých rokoch našej 
činnosti  sme sa sústreďovali na pravidelnú klubovú 
činnosť  detí  a mládeže, vrcholovou činnosťou našej 
práce boli letné tábory, tábory s lektormi z USA, 
lyžovačky. 



Miestne združenie 
YMCA Nesvady 

- Nízkoprahový klub RESET 

- Chránená dielňa  

- Európska dobrovoľnícka služba/Mládež v akcii 

 

Ako ďalej?  

 

... Komunitné centrum! 



Pracovníci KC YMCA  

KC YMCA Nesvady vykonáva odborné činnosti, iné činnosti a aktivity v 
rámci NP KC od 01.01.2015.  

 

OPPRKC: Mgr. Aneta Pinkeová  

- Vedie KC, koordinuje celú činnosť, organizuje a obsahovo zabezpečuje činnosti a aktivity projektu. 

OPKC: Mgr. Zoltán Mátyus 

OPKC: Alžbeta Maglodská 

 - Aktívne vyhľadáva klientov, organizuje a materiálne zabezpečuje aktivity, dlhodobo poskytuje 
klientom poradenstvo, pomáha  zvyšovať zručnosti ľudí na  miestnej úrovni, vedie evidenciu 
všetkých klientov projektu.  

PKC: Mgr. Kristína Farkasová 

- Asistuje odbornému pracovníkovi pri jeho činnosti, vedie nízkoprahové aktivity pre deti a mládež, 
mapuje potreby cieľovej skupiny a navrhuje spôsoby riešenia.  

 

 



Komunitná práca 

Cieľom komunitnej práce je poskytnúť odbornú pomoc všetkým jej 
obyvateľom na komunitnej ale aj individuálnej báze. To znamená, že je 
zameraná tak na tých, ktorí sú sociálne vylúčení, ako aj na tých, ktorí 
sú sociálne zabezpečení. Komunitnou prácou má dochádzať k prieniku 
dvoch svetov a nie k postoju nadradenosti a podradenosti. Má sa 
rozvíjať vzájomná reciprocita postojov a vzťahov, ktoré vychádzajú z 
rovnakých ľudských práv, povinností a dôstojností. Tí, ktorí majú 
zabezpečené primerané sociálne podmienky napomáhajú k 
sociálnemu začleneniu, či už na rovine pracovnej, v rozličných 
pomáhajúcich profesiách, ako aj na základe dobrovoľnej pomoci tým, 
ktorí sú v znevýhodnených sociálnych podmienkach na rozličných 
úrovniach. Zároveň aj sociálne znevýhodnení majú byť otvorení pre 
snahu riešiť svoju situáciu, nebyť závislí na situácii zvonku.  

 

(Metodika pre komunitné centrá, vydaná IA MPSVR SR, 29.04.2015) 

 



Cielové skupiny a poslanie KC 
Názov KC: KC YMCA Nesvady 

Prevádzkovateľ KC: Miestne združenie YMCA Nesvady (Občianske združenie) 

Typ sídelnej komunity/umiestnenie komunitného centra: obec Nesvady/ KC je 
umiestnené priamo v obci, v ktorej žijú aj marginalizované rómske a nerómske 
skupiny obyvateľstva 

  

Cieľová skupina:  

- Obyvatelia obce v rámci komunitného rozvoja 

- Dlhodobo nezamestnaní a ohrození nezamestnanosťou 

- Osoby s nízkymi príjmami pod hranicou životného minima 

- Osoby, ktoré sú dlhodobo odkázané na dávky štátneho systému sociálnej 
pomoci  

- Obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít 

- Deti od 6 rokov a mládež, matky s deťmi, ktoré sú ohrozené sociálnym 
vylúčením, sú vylúčené alebo marginalizované 

  

Hlavným poslaním KC YMCA Nesvady je „pomáhať a slúžiť“ 
celej komunite a tak vytvárať priestor pre pozitívnu zmenu.  

’ 



Popis situácie pred realizáciu  
projektu NP KC 

KC YMCA Nesvady bolo založené v roku 2013 ako súčasť 
občianskeho združenia YMCA Nesvady. Hlavným dôvodom jeho 
vzniku bolo poskytovať komplexnejšie služby širšej komunite 
obce, reagovať na potreby lokálnej komunity a spolu s nimi riešiť 
problémy a potreby, ktoré majú. Komunitné centrum sa 
v minulosti zameriavalo najmä na pravidelnú činnosť s deťmi, 
mladými ľuďmi, mamičkami, spoluprácou s rodičmi a ZŠ, 
poskytovalo možnosť psychologických a psychoterapeutických 
služieb. 

 

KC YMCA Nesvady nebolo registrované na VÚC, rozsah jeho 
činnosti a cieľových skupín bol limitovaný počtom zamestnancov 
a projektovými/finančnými možnosťami. KC YMCA Nesvady si 
svojimi službami vytvorilo kladnú odozvu medzi občanmi obce.  
 



Súcasný stav 

- možnosť rozšírenia cieľových skupín a aktivít vďaka väčšiemu 
počtu zamestnancov 

- komplexnejšia metodika 

- registrácia služieb na VÚC 

-profesijný rast zamestnancov KC 

 

Celkový počet klientov (nad 15 rokov): 470 

Deti a mladí ľudia do 15 rokov: 225 

 

Celkový počet skupinových aktivít: 310 

Celkový počet komunitných aktivít: 11 

 

ˇ 



Klubík 



Klubík 



M klub 



M klub 



RS klub 



RS klub 



RESET klub 



Krúžok šikovných rúk 



Krúžok šikovných rúk 



Pocítacový krúžok  
pre seniorov 

ˇ ˇ 



Pracovná terapia 



Denný anglický tábor 



YMCA 
klubovna/športovna ˇ ˇ 



Komunitné aktivity 



Komunitné aktivity 



Komunitné aktivity 



Komunitné aktivity 



Základné a špecializované 
poradenstvo 
 
 
Pomoc pri poskytovaní práv 
a právom chránených 
záujmov 



Progres komunity 

- komunita vie, kde môže vyhľadať pomoc (najmä 
sociálne/špecializované poradenstvo, pomoc pri poskytovaní práv 
a právom chránených záujmov), doteraz v obci chýbalo 
miesto/organizácia, ktorá by takéto potreby občanov vybavovala, 
prípadne boli tieto služby spoplatnené a tak pre časť obyvateľstva 
ťažko dostupné 

 

- zlepšenie vzťahov a prístupu medzi rôznymi skupinami obyvateľstva 
prostredníctvom skupinových a komunitných aktivít (vedenie 
k tolerancii a prevencii negatívnych javov v spoločnosti) 

 

- oslovenie doteraz neoslovených, ťažko zasiahnuteľných skupín 
obyvateľstva 



Celkový prínos KC 

Prostredníctvom služieb KC, vzdelávacích a 
voľnočasových aktivít sú klienti vedení k vytváraniu 
svojpomocných skupín, kde majú možnosť prispieť k 
zmene nielen svojej situácii, ale aj k zmene riešenia 
problémov v spoločnosti.  

 

Služby KC YMCA Nesvady vedú k prevencii, intervencii, 
motivácii a advokácii, odrážajú komplexný prístup, 
zlepšujú komunikačné a životné zručnosti klientov. 



Záver 

Čím viac lásky rozdáš, tým viac sa Ti vráti.   
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