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1 História lokality 

 
Prvá písomná zmienka o meste Fiľakovo pochádza z prvej polovice 13. storočia. V roku 1423 

pod názvom Oppidum Fylek dostáva mestské privilégiá. Jeho osud dlhé stáročia ovplyvňovali 

historické udalosti, ktoré sa viazali k hradu. Fiľakovo sa stalo v 16. storočí jediným okresným 

sídlom Osmanskej ríše, ktoré ležalo na území dnešného Slovenska. Najslávnejšie obdobie 

prežívalo mesto v 17. storočí, keď bolo obchodným, duchovným a kultúrnym centrom celého 

regiónu.   

V roku 1828 malo 236 domov a 1616 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom, 

ovocinárstvom, chovom dobytka, od 19. storočia aj pestovaním tabaku. Najmä od 18. storočia 

pozorovať rozmach remesiel. Od roku 1897 bola v prevádzke tehelňa, od roku 1908 

smaltovňa. Pred rokom 1918 tu boli veľkostatky Coburga, Stephaniho a Cebriána.  

V rokoch 1938-1944 bolo Fiľakovo pripojené k Maďarsku. Po roku 1945 nastal všeobecný 

rozvoj mesta. Bola zmodernizovaná výroba v smaltovni (Kovosmalt), vybudovali sa ďalšie 

podniky a prevádzky, nové byty, doprava, služby, soc. a kultúrne zariadenia. V 50-tych 

rokoch bolo Fiľakovo okresným mestom (PRB Fiľakovo 2017 - 2023, 2017, s.17). 

Mesto Fiľakovo sa nachádza v južnej časti Stredného Slovenska, v Banskobystrickom kraji, 

na území Euroregiónu Neogradiensis.  Mesto má s celkovou výmerou katastrálneho územia 

1645,90 ha 9 949 obyvateľov. Z hľadiska polohy v okrese leží mesto Fiľakovo v jeho južnej 

časti kde plní funkciu centra a spádového mesta regiónu Novohradu.  

 

Mesto Fiľakovo je zriaďovateľom Komunitného centra, ktoré svoju činnosť začalo od 

01.04.2015. Sídli v areáli futbalového štadiónu, Biskupická 1779/49B, 986 01 Fiľakovo a je 

dostupné pre obyvateľov zo všetkých častí mesta. Poskytuje činnosti v zmysle § 24d zákona 

č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov  celej komunite a taktiež 

fyzickej osobe v nepriaznivej situácii.  Cieľovou skupinou je v zmysle  § 2 ods. 2 písm. h) 

fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá je ohrozená sociálnym vylúčením alebo 

má obmedzenú schopnosť sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre 

zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne 

reprodukovanej chudoby. 

Komunitné centrum  

 

- poskytuje sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených 

záujmov, pomoc pri príprave na školskú dochádzku a na školské vyučovanie, 

poskytuje záujmové činnosti, preventívne aktivity, poskytuje sprevádzanie klienta do 

inštitúcií rôzneho druhu, participuje na budovaní sociálnych sietí,  

- podporuje dobrovoľníctvo,  

- presadzuje sociálnu inklúziu vylúčených skupín. KC spolupracuje s organizáciami, 

ktoré rozširujú jeho pôsobnosť.  

- podporuje presadzovanie sociálnej zmeny v komunite, posilňovanie spolupatričnosti 

medzi členmi alebo skupinami v komunite,  
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- poskytuje  pomoc pri hospodárení s príjmom,  

- dohľad nad starostlivosťou o maloleté deti a domácnosť, prevenciu sociálno – 

patologických javov  

- vykonáva vyhľadávaciu činnosť.  

 

1.1  SWOT analýza KC 

 

S- Silné stránky 

KC poskytuje 

nízkoprahové SS 

W - Slabé stránky 

nedostatočné mat.- 

technické vybavenie KC,  

chýbajúca kuchyňa pre 

rozšírenie aktivít 

dobrá spolupráca 

s vedením mesta, 

s TSP,MOPS  

a jednotlivými 

inštitúciami v meste 

dlhodobé pôsobenie KC budova  

KC mimo lokalít zmapovanosť lokalít 
poskytovanie SS pre rôznu 
cieľovú skupinu 

absencia bezbariérového 
vstupu 

pracovníci KC 

pochádzajú z radov 

komunity 

kvalifikovaní 

zamestnanci KC 

slabé fin. ohodnotenie 

soc. prac. 

O- Príležitosti 

výstavba KC 

T- Ohrozenia 

početnosť komunity 

v meste 

nedostatok financií 

participovanie KC na 

podávaní a vypracovaní 

projektov z fondov EÚ 

na riešenie problémov 

komunity 

- vzdelávanie 

pracovníkov KC 

syndróm vyhorenia 

pracovníkov  

- ukončenie 

projektu 

- vyhorenie 

pracovníkov 
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2 Mapovanie potrieb 

Mapovanie potrieb obyvateľov komunity mesta Fiľakovo sa realizovalo od augusta 2021 do 

októbra 2021. Zameriavalo sa na mapovanie celej komunity v lokalitách Bottova, Farská lúka 

a centrum mesta, Podhradie. Do mapovania sa zapojili členov komunity v počte 50 osôb pre 

každú komunitu. Pri mapovaní potrieb sa využívala metóda rozhovoru s otvorenými 

otázkami. Pri dodatočnom mapovaní potrieb ohľadom využívania voľného času sa oslovilo 85 

detí vo veku od 8 do 14 rokov a 66 mladých od 15 do 20 rokov, uskutočnil rozhovor pomocou 

neformálnych otázok /v Prílohe č.1 Dotazník/. 

3 Výsledky mapovania potrieb 

Lokalita Bottova -  Podľa mapovania tu žije cca 70 mnohopočetných rodín v šiestich  starých 

trojpodlažných bytových domov.  65% z obyvateľov lokality nemá zamestnanie, pracujú 

príležitostne  alebo nepracujú vôbec. Podľa zistení z mapovania väčšina  obyvateľov tejto 

lokality nemá zabezpečené základné životné potreby. Poberajú dávku v hmotnej núdzi, detské 

prídavky alebo rodičovský príspevok. Pomerne veľká časť nezamestnaných  by chcela 

pracovať v miestnych závodoch. Voľné pracovné miesta však žiadajú nejaké úroveň 

vzdelania, žiadané sú najmä remeslá. Nezamestnaní ľudia z lokality nemá žiadne 

vysvedčenie, sú odkázaní na ponuku jednoduchej, menej platenej práce.  

Obyvatelia z lokality Bottova by chceli zmeniť svoje okolie bývania. Niektoré vchodové 

priestory sú v katastrofálnom stave, za ktorý môžu čiastočne aj oni sami, čo aj v rozhovore 

uznali. Pivničné priestory majú zanesené smeťami. Členovia komunity prispievajú 

k zlepšeniu svojho bývania tým, že už začali si čistiť pivničné priestory za spolupráce 

správcu.  

Lokalita Farská lúka pozostáva z rovnomennej ulice a z ulice Daxnerovej. V tejto lokalite sa 

nachádza 10 bytových domov a 32 rodinných domov. Počet obyvateľov tejto lokality je 1839. 

Nezamestnanosť je na vysokej úrovni, zo sto práceschopných ľudí  nemá prácu šesťdesiatpäť. 

Dôvody sú skoro rovnaké v každej lokalite: žiadne pracovné miesta pre ľudí so základným 

vzdelaním. Niektorí uviedli, že nemôžu sa zamestnať lebo majú zlý zdravotný stav,  starajú sa 

o deti a alebo opatrujú rodičov. Základné životné potreby má zabezpečené iba 30% 

z opýtaných.  

Respondenti uviedli, že sa im nepáči dlhodobý neriešený stav tzv. internátu. Sú to bytovky, 

ktoré sú už neobývané, schádzajú sa tam asociáli. Ďalej by boli radi, keby boli oplotené 

smetiaky, najlepšie na kľúč, aby nedochádzalo k vyťahovaniu, rozhádzaniu odpadov 

a následnému znečisťovaniu okolia. Opravu chodníkov by privítali taktiež ako aj menšie 

športové ihrisko. 

Lokalita Podhradie pozostáva z ulíc Podhradská, Baštová, Švermova, Puškinova 

a Továrenská. Podľa mapovania tu žije 260 ľudí v 41 rodinných domoch. V tejto lokalite 

miera nezamestnanosti je 85%. Veľká časť opýtaných uviedla, že nechce pracovať za nízky 

plat ani cestovať za prácou. Podľa nich najlepším riešením by bolo, keby  sa mohli 

odsťahovať s celou rodinou do iného regiónu, alebo do zahraničia.  Problémom pre nich je  

verejný vodovod, ktorý bol vybudovaný len v riešenej časti ulice Jilemnického. Ulice 
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Švermova a Puškinova nemajú verejný vodovod. Tieto ulice nemajú ani verejnú kanalizáciu. 

Pri rodinných domoch boli vybudované tzv. žumpy (malé domové čističky odpadových vôd). 

Uvedené komunikácie sú prašné, bez adekvátneho podkladu, povrchovej úpravy – bez asfaltu, 

bez odvádzania dažďovej vody, chýbajú chodníky. 

Mapovanie potrieb je systematická práca, ktorou sa mapujú komunitné a inštitucionálne 

potreby mesta.   

3.1 Demografia 

Úroveň sociálneho rozvoja charakterizuje viacero ukazovateľov, medzi ktoré patri aj 

demografická situácia a zloženie obyvateľstva. Pre demografický vývoj je vo všeobecnosti 

charakteristický znižujúci sa prirodzený prírastok obyvateľstva a starnutie populácie.                               

V prípade mesta Fiľakovo bol v predchádzajúcich rokoch zaznamenaný nárast počtu 

obyvateľov. Miera  migrácia je vysoká, mladí ľudia často odchádzajú za prácou. Niektorí 

majú v zahraničí rodinných príslušníkov, blízkych známych. Užívateľmi sociálnych služieb 

KC sú väčšinou obyvatelia komunity so základným a  stredoškolským vzdelaním bez 

maturity. 

Podľa údajov Štatistického úradu získaných zo sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 

2021 je aktuálny stav obyvateľov v meste Fiľakovo 9 949 ľudí. 

 

Štruktúra obyvateľstva vo Fiľakove podľa pohlavia  z celkového počtu 9949 obyvateľov. 

pohlavie počet vyjadrené v % 

muži 4759 47,83 

ženy 5190 52,17 

 

 

národnosť počet vyjadrené v % 

slovenská 2961 29,76 

maďarská 6256 62,88 

rómska 137 1,38 

pri možnosti uvedenia ďalšej 

národnosti sa hlásilo 

k rómskej  národnosti. 

985 9,98 

Zdroj: Štatistický úrad SR 

Nezamestnanosť 

Štruktúra uchádzačov o zamestnanie podľa pohlavia a veku 

pohlavie počet vyjadrené v % 

ženy 365 57,03 

muži 275 42,97 

 

vek 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 

a viac 

počet 21 55 67 74 67 82 69 79 82 

Zdroj: Štatistický úrad SR 
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Vzdelávanie 

Mesto Fiľakovo plne zabezpečuje  možnosť vzdelávania. Vo vzdelávacom systéme pôsobia 

v meste  dve materské školy, dve základné školy s vyučovacím jazykom slovenským, dve 

základné školy s vyučovacím jazykom maďarským a tiež špeciálna základná škola internátna, 

ktorá zabezpečuje vzdelávanie od prvého do deviateho ročníka. V základných školách 

s vyučovacím jazykom maďarským je vyššia koncentrácia žiakov pochádzajúcich z rómskej 

komunity. Vo Fiľakove je možnosť získania aj stredoškolského vzdelania. Sídli tu 

Gymnázium s dvojjazyčným vyučovaním, ktoré ponúka možnosť štvorročného aj 

osemročného gymnaziálneho štúdia. Ďalšiu možnosť študovania na strednej škole ponúka 

Stredná odborná škola, ktorá ponúka rôzne študijné odbory.  Okrem toho je v meste zriadená  

základná umelecká škola, ktorá zabezpečuje  umelecké vzdelávanie pre žiakov mesta i okolia. 

Vzdelanosť u rómskeho obyvateľstva vo Fiľakove nie je odlišná od slovenskej štatistiky. 

Nízka vzdelanostná úroveň je jedným z hlavných  problémov pri vstupe na trh práce a je 

jedným z dôvodov nezamestnanosti.  

Vzdelanostná úroveň v meste Fiľakovo  

Podľa údajov Štatistického úradu získaných zo sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 

2021 je aktuálny stav vzdelanostnej úrovne v meste z celkového počtu obyvateľov 9949 

nasledovná: 

 

vzdelanostná úroveň počet vyjadrené v % 

bez ukončeného vzdelania 

– osoby vo veku 0-14 

rokov 

1047 10,52 

základné vzdelanie: 2873 28,88 

stredné odborné 

(učňovské) vzdelanie (bez 

maturity): 

1782 17,91 

úplné stredné vzdelanie 

(s maturitou): 
2229 22,4 

vyššie odborné vzdelanie: 517 5,2 

vysokoškolské vzdelanie: 906 9,11 

bez školského vzdelania – 

osoby vo veku 15 rokov 

a viac 

35 0,35 

nezistené: 560 5,63 

Zdroj: Štatistický úrad SR 
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3.2 Fyzická infraštruktúra 

Región Fiľakovo sa považuje za centrum priemyslu, nakoľko väčšina zamestnávateľov sa 

orientuje na výrobu grilov, krbov a kachlí, nízkozdvižných vozíkov, výrobu vaní a 

sprchových kútov, nástrojársku výrobu, ale aj drevovýrobu spojenú s výrobou nábytku. 

Poľnohospodárstvom sa zaoberá už len malá časť obyvateľstva na vidieku, hoci podmienky 

na pestovanie rastlín a chov dobytka sú dobré a v minulosti bol región považovaný za 

poľnohospodársky. Väčšina obyvateľov migruje za prácou v rámci okresu, ako aj do iných 

regiónov, resp. do cudziny (Česko a najmä Maďarsko pre výhodnú polohu). Cestujú väčšinou 

mladí ľudia a muži, pričom sa jedná o odborníkov z bývalých strojárskych profesií. Ďalej 

migrujú vysokoškolsky vzdelaní ľudia a ľudia , ktorých neviažu k regiónu rodinné záväzky. K 

nosným zamestnávateľom v meste Fiľakovo patria Ekoltech s. r.o., Dometic Slovakia s. r.o., 

Festap s. r.o., Thorma Výroba k.s., Mesto Fiľakovo, Simagon s. r.o. a Filagro Plus, Lučenec, 

prevádzka Fiľakovo. V rámci mesta pôsobia ďalšie zamestnávateľské subjekty, pričom sa 

jedná prevažne o živnostníkov s malým počtom zamestnancov zameraných prevažne na 

výrobu a služby v menšom rozsahu (PHRSR Fiľakovo, 2015, s. 113). 

 

Z celkového počtu 590 bytových jednotiek najviac spravuje SVB a n.p., Daxnerova-Bottova-

Biskupická. Toto spoločenstvo sa orientuje najmä na zabezpečenie bývania pre sociálne slabú 

komunitu a to v bytoch nižšej kategórie. Vzhľadom na nepravidelné príjmy za dané bytové 

jednotky od ich užívateľov, je spoločenstvo nútené regulovať dodávku elektrickej energie a 

studenej vody. Teplú vodu a vykurovanie už niekoľko rokov pre spravované byty ani 

neposkytuje. Technický stav týchto bytových domov je žalostný, nakoľko je zanedbaná ich 

údržba zo strany správcu. V tejto lokalite sa nachádzajú aj bytové domy, ktoré sú pod správou 

Bytového družstva. 

 

V roku 2015 bola postavená 12 b.j. pre MRK, v ktorej sa nachádza 1 jednoizbový byt a 11 

dvojizbových bytov. Mnohé rodiny s príjmom sú na spodnej hranici životného minima nie sú 

vždy schopné splácať nájom a vznikajú tak nedoplatky voči správcom bytov a SVB. Ročne sa 

exekuuje asi 10 bytov, ktoré sa následne dražia cez dražobné spoločnosti.  

 

3.3 Inštitúcie  

Sociálne služby v meste poskytuje Nezábudka, n. o., Komunitné centrum a pracovníci 

terénnej sociálnej práce.  Na zabezpečovanie práva občanov na zamestnanie je zriadený Úrad 

práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) ako orgán špecializovanej štátnej správy, ktorý v 

rozsahu svojej pôsobnosti, ako jeden  z viacerých subjektov vykonáva politiku zamestnanosti.  

Mestské príspevkové organizácie Fiľakova: Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo, 

Mestské kultúrne stredisko, Hradné múzeum vo Fiľakove, Mestská knižnica.  

Neziskové organizácie mesta: Nezábudka, n.o. 

Spoločnosti s účasťou mesta: Filbyt, s.r.o. 
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V meste Fiľakovo sa nachádza niekoľko obvodných lekárov, detských pediatrov, špecialistov. 

Obyvateľom mesta chýba Zariadenie diagnostického centra – laboratóriá, RTG, zriadenie 

chýbajúcich zdravotníckych služieb, detská pohotovosť, zubná pohotovosť, zriadenie 

Integrovaného zdravotníckeho centra. Je zastúpená aj obchodná činnosť, stravovacia služba, 

nachádzajú sa tu viaceré reštaurácie,  služby zamerané na starostlivosť o krásu a zdravie. 

Okrem toho sa v meste nachádzajú kostoly, ihriská, FTC – slovenský futbalový klub. 

Všetky inštitúcie a organizácie sú všetkým obyvateľom verejne dostupné.  

 

3.4 Neformálna sociálna štruktúra 

 

Fiľakovo je multikultúrne mesto s výrazne rozvinutou schopnosťou spolunažívania a 

vzájomnej pomoci všetkých skupín obyvateľstva bez ohľadu národnosti, žijú tu spoločne 

Slováci, Maďari Rómovia a iné národnosti.  

Fiľakovo je bilingválnym mestom. Vo Fiľakove žije najväčšia integrovaná rómska komunita, 

nie sú segregované časti mesta pre Rómov, ale sú typické lokality obývané väčšinou 

rómskymi obyvateľmi.  

 

3.5  Informácia o životnom štýle 

 

Vo Fiľakove žije veľká koncentrácia obyvateľov, ktorí patria k rómskej etnicite. Rómovia 

nežijú segregovane, nenachádza sa tu  žiadna osada, avšak sú určité mestské časti, respektíve 

ulice, ktoré obýva prevažne len rómska komunita. Kvalita života ľudí v komunite je nízka.  

Charakteristické pre danú komunitu je generačná chudoba, nízka vzdelanostná úroveň, 

nezamestnanosť, odkázanosť na sociálne dávky, nízka starostlivosť o zdravie a rôzne 

nezdravé návyky a slabé bytové podmienky.  Hodnotový systém komunity je postavený na 

nedôvere vo vzdelávaní a uplatnení sa na trhu práce. Dlhodobá nezamestnanosť je spôsobená 

najmä nevhodnou a nedostačujúcou kvalifikáciou pracovnej sily, nedostatkom pracovných 

miest pre ľudí so základným vzdelaním. Problémom pri zamestnávaní sa v tomto regióne je 

- jazyková bariéra, 

- absencia pracovných návykov, zručností a schopností. 

Mesto  v oblasti aktívnej politiky v spolupráci s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny 

a dočasne zamestnáva nezamestnaných občanov formou aktivačných prác. Prevažne v rámci 

aktivačných prác vykonávajú pracovné činnosti týkajúce sa údržby verejných priestranstiev. 

Sociálna situácia obyvateľov lokalít je zlá.  Z výsledkov mapovania vyplynulo, že by chceli 

dosiahnuť pozitívne zmeny týkajúce sa ich sociálnej situácie, chceli by zarábať viac, 

zabezpečiť si lepšie bývanie a lepšie podmienky pre seba a svoje rodiny. K dosiahnutiu 

požadovaných zmien uviedli potrebu zvýšenia vzdelanostnej úrovne a uplatnenie sa na trhu 

práce.  

 

 



 

10 
 

3.6 Ciele a úlohy komunitného centra 

 

Komunitné centrum, ako inštitucionálne zariadenie, poskytuje predovšetkým primárne 

programy, reagujúc na aktuálne problémy a potreby miestnej komunity. Podobne ako iné 

programy, zasadené do kontextu prirodzeného prostredia užívateľov sociálnych služieb, 

komunitné centrum je postavené na myšlienkach posilňovania spoločenskej súdržnosti 

presadzovania sociálnej inklúzie vylúčených skupín, zmocňovania na  prekonávanie 

problémov chápaného na individuálnej aj na skupinovej úrovni a  budovania občianskych 

komunít založených na aktívnej participácii ich členov. Hlavným cieľom a poslaním 

komunitného centra je  

- poskytnutie komplexnej služby jednotlivcovi, rodine ako aj celej miestnej komunite, 

ktorá z rôznych dôvodov nemá možnosti na svoju vlastnú pomoc, sociálnu mobilitu, 

získavanie sociálnych zručností či vlastnú sebarealizáciu. 

Ďalšie ciele:  

- budovanie vzájomnej tolerancie a akceptácie, 

- prezentovanie kultúry, zvykov, tradícií,  

- podpora zmysluplného trávenia voľného času,  

- pomoc pri uplatňovaní sa na trhu práce,  

- prevencia nežiaducich patologických javov,  

- podpora detí zo znevýhodneného sociálneho prostredia, eliminovanie bariér v učení. 

Poskytnuté sociálne služby a podpora komunitného centra by mali viesť užívateľa k jeho 

integrácii a svojbytnosti.  

Komunitná práca tiež spočíva v podpore  aktivít členov miestnej komunity k svojpomocnému 

riešeniu sociálnych problémov v rámci miestneho spoločenstva. Cieľom komunitnej práce je 

presadzovanie sociálnej zmeny v komunite, stanovením spoločných cieľov. Prostriedkom 

na dosiahnutie cieľa je akceptácia želania členov komunity, aktivizácia lídrov komunity, 

zmocňovanie členov komunity a inkluzívne stratégie. Vykonáva sa cestou podpory rastu 

miestnych skupín k vyššej zodpovednosti za spoločné, verejné veci. 

Vedenie a vykonávanie činností pri poskytovaní pomoci cieľovej skupine je náročné, od 

zamestnancov vyžaduje empatický prístup. Okrem stabilného odborného personálu sa využíva 

činnosť dobrovoľníkov, ktorých pôsobenie má pre centrum obrovský prínos. Dobrovoľnícku 

skupinu vždy tvoria aj samotní obyvatelia miestnej komunity, čím sa sami podieľajú na 

vlastnom a komunitnom aktivizovaní. 

Aktívna komunita je priestor pre jednotlivcov, skupiny a subskupiny, kde sa obyvatelia 

spoločne a aktívne snažia o naplnenie svojich legálnych potrieb. Jedným z nástrojov KC, ako 

sa aktívne zapojiť do tohto snaženia, je aj dobrovoľníctvo, ktoré vytvára priestor na praktickú 

a emocionálnu podporu v každodennom živote členov komunity. KC má vytvorený svoj 

vlastný dobrovoľnícky program. 
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4.Akčný plán 

Potreba/problé

m 

Oblasť  Hlavný 

cieľ 

Čiastkové 

ciele 

úlohy Aktivity KC Zdroje Partneri/zodp

ovednosť 

Čas  

V lokalite 

Bottova je 

dlhotrvajúci 

problém 

s povaľujúcim 

sa 

komunálnym 

odpadom 

medzi 

bytovkami 

a  pivnicami, 

v ktorých sú 

nanosené 

smeti až po 

strop 

 

 

 

 

 Práca s 

komunito

u, 

zlepšenie 

kvality 

života a 

zlepšenie 

životného 

prostredia   

MRK v 

lokalite  

Bottova 

Naučiť 

obyvateľo

v, 

komunitu 

v lokalite 

Bottova 

udržiavať 

poriadok v 

pivničnýc

h 

priestoroc

h a  v 

okolí 

bytoviek. 

Vyčistenie 

pivničnýc

h 

priestorov 

v 

obytných 

domoch  v 

lokalite 

Bottova  a  

vyčistenie 

okolia  

bytoviek 

od  smetí 

a odpadu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyčistenie 

pivničných 

priestorov v 

obytných 

domoch  v 

lokalite 

Bottova  a  

vyčistenie 

okolia  

bytoviek od  

smetí a 

odpadu . 

Organizačne 

zabezpečiť 

realizáciu 

stretnutí a 

brigád ako aj 

vytvorenie  

dobrovoľníko

v, správcov 

poriadku  

1.Zorganizo-

vať  verejné 

podujatie  

,stretnutie 

s komunitou a 

správcom 

obytných 

domov  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Zorganizov

ať  brigády  

Zabezpečiť, 

náradie a 

potrebný 

materiál, ako 

aj vývoz 

odpadu. 

 

 

 

 

 

 

3..Vytvoriť  

tím 

dobrovoľníko

v z radu  

MRK,  ako 

správcov  

poriadku v 

lokalite  

Bottova    

 

Vytvorenie  

harmonogram

u 

pravidelných 

upratovacích 

aktivít 

KC pripraví   

stretnutie s 

komunitou a 

správcom 

obytných 

domov a 

zabezpečí  

oznamy 

pozvánky, 

letáky 

 

KC zabezpečí 

organizovanie,  

poverí  

zodpovedných 

pracovníkov za  

logistiku, 

pripraví 

harmonogram  

a určí kto bude  

za  akú činnosť 

zodpovedný.   

 

KC počas  

realizácie  

brigád  určí a 

osloví 

potencionálnyc

h 

dobrovoľníkov

, 

ktorí by  

dlhodobo 

dozerali na  

dodržiavanie 

poriadku, 

neformálne  

ich bude 

vzdelávať a 

pripravovať  

na ich  

činnosť. 

 

 

 

 

 

 

Vlastné , 

príspevo

k  MsÚ 

Fiľakov

o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlastné , 

príspevo

k  MsÚ 

Fiľakov

o 

Pracovn

é 

náradie 

z VPS 

Fiľakov

o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlastné 

MsÚ, 

Správca 

bytových 

domov 

 

Zodpovední 

za  aktivitu  

KP, PKC, 

dobrovoľníci  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zodpovední 

za  aktivitu  

KP, PKC, 

dobrovoľníci  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zodpovední 

za  aktivitu  

KP, PKC, 

dobrovoľníci  

 

Marec 2022 

jún 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marec 2022 – 

jún  

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marec 2022 – 

jún 2022 
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4.1  Monitorovanie plnenia cieľov  

 

- Monitoring   - špecifiká miestnej komunity poznáme vďaka niekoľkoročného pôsobenia 

komunitného centra v meste. Pre včasné odhalenie problémov budeme naďalej priebežne 

monitorovať komunitu s cieľom oboznámiť sa s aktuálnou sociálnou situáciou, vzťahmi 

medzi členmi komunity. Aby sme vytvorili reálny obraz o stave životnej a sociálnej 

úrovne budeme  pravidelne navštevovať rodiny v komunite.  

- Výskum a analýza  - ak sa počas priebežného monitoringu začína prejavovať nejaká 

nezrovnalosť, k hlbšiemu pochopeniu využijeme výskum. V prvotnom kroku využijeme 

údaje získané z mapovania. Prihliadame na individualitu člena a jeho situácie. Pre 

rozšírenie obzoru v problémoch budeme pozorovať komunitu, rozprávať sa s jej členmi a 

zbierať ďalšie údaje, ktoré následne analyzujeme a vyhodnocujeme.  

- Projektovanie – po vymedzení problémov, podľa reálneho stavu komunity a širšieho 

legislatívneho a sociálno – ekonomického rámca navrhujeme projekt, ktorého cieľom 

bude zmiernenie alebo odstránenie zistených problémov. Vypracujeme harmonogram 

činností a zostavíme plán pre naplnenie cieľu. 

- Implementácia  - určíme lídra, budeme vyhľadávať možných  spolupracujúcich 

subjektov, vytvárať podmienky pre  realizáciu vypracovaného plánu a plnenie 

stanovených cieľov. 

 

Merateľné ukazovatele Merná jednotka Meranie 

Užívatelia SS KC počet mesačne 

Aktívni užívatelia, ktorí využívajú služby 

komunitného centra 

počet mesačne 

Aktivity  na pomoc pri zamestnávaní  počet mesačne 

Vzdelávacie aktivity pre deti z MRK počet mesačne 

Skupinové voľnočasové aktivity počet mesačne 

Komunitné aktivity počet mesačne 

Preventívne aktivity počet mesačne 

Podpora dobrovoľníctva počet 

dobrovoľníkov 

polročne 

Sieťovanie počet polročne 

Spokojnosť užívateľov SS so službami KC počet vyplnených 

dotazníkov 

polročne 
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Záver 

Činnosť komunitného centra  môže slúžiť ako inšpirácia a motivácia pre ľudí, ktorí chcú 

pomáhať ľuďom v núdzi a rodinám zo sociálne znevýhodneného prostredia. Ponúka podnety 

vyplývajúce z individuálnych potrieb ľudí, so snahou podporovať u nich chuť vzdelávať sa, 

podporiť sebarealizáciu, nájsť spôsob spolupráce rómskeho aj nerómskeho obyvateľstva danej 

lokality. Prostredníctvom detí môže vzbudiť záujem rodičov o spoločné aktivity, iniciovať 

vnútorné sily na zmeny.  

Akčný plán vychádza z dlhodobého mapovania lokality Bottova. Obyvateľstvo v lokalite sa 

často strieda. Nájomníci bytov po vysťahovaní sa zvyčajne nechajú po sebe neporiadok, ktorý 

noví nájomníci riešia vyhádzaním, rozhádzaním nepotrebných vecí okolo bytoviek. Pomocou 

lídra a dobrovoľníkov z lokality po realizácii akčného plánu obyvatelia bytoviek by mali 

kontinuálne udržiavať poriadok v lokalite a vplývať v tomto smere aj na nových nájomníkov. 

Práca a fungovanie komunitného centra Fiľakovo má z nášho pohľadu do budúcna značný a 

preukázateľný význam a je prínosom pre širokú verejnosť  a pre komunitu. 
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Prílohač.1:  Dotazník spokojnosti                                                                 

                                                                      DOTAZNÍK 

spokojnosti užívateľov sociálnej služby Komunitné centrum Fiľakovo /ďalej KC/ s poskytovanou sociálnou 

službou                                  

Vážení užívatelia/ľky sociálnej služby KC, dovoľujeme si Vás požiadať o vyjadrenie názoru na poskytovanú 

sociálnu službu KC. Prostredníctvom tohto dotazníka máte možnosť vyjadriť sa, ako ste s poskytovanou službou 

spokojní. Očakávame i Vaše pripomienky, námety a podnety, ktoré by prispeli k zlepšeniu činnosti KC a tým 

i k skvalitneniu poskytovania tohto druhu sociálnej služby krízovej intervencie. Ďakujeme za Váš čas a ochotu. 

1. Ako často navštevujete KC ? 

     a/   pravidelne /aspoň 1x týždenne/ 

     b/   nepravidelne 

c/  denne 

 

d/  iné .......................................................................................................................................... .................. 

 

2. Akých aktivít sa v KC zúčastňujete ? 

 

a/ sociálne poradenstvo, ochrana práv a právom chránených záujmov 

 

b/ preventívne aktivity 

 

c/ záujmové aktivity 

 

d/komunitné aktivity 

  

3. Vyhovuje Vám dostupnosť poskytovanej sociálnej služby KC a časový rozsah poskytovania 

sociálnej služby ? 

 

a/ áno 

b/ nie /napíšte prečo/.................................................................................................................................... 

 

4. Ste spokojný s úrovňou poskytovanej sociálnej služby? 

 

a/ áno 

 

b/ čiastočne/napíšte prečo/........................................................................................................................... 

 

c/ nie/napíšte prečo/.....................................................................................................................................  

 

5. Aké aktivity by ste v KC uvítali ? 

 

..................................................................................................................................................................... 

 

6. Aké sú Vaše pripomienky, nápady a námety na skvalitnenie poskytovanej služby KC? 

 

.................................................................................................................................... ................................. 

 

.....................................................................................................................................................................   


