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Príloha č.9 

Vzor 

Plán činností komunitného centra 

 

1, Stručná anotácia o Poskytovateľovi služby. (max. 3000 znakov) 

1.1. Vznik, história a poslanie komunitného centra.  

1.2. Realizované projekty a sociálne služby v danom regióne za posledné štyri roky (názov projektu, začiatok a ukončenie realizácie, stručný popis).  

1.3. Umiestnenie komunitného centra a jeho dostupnosť pre cieľové skupiny (v prípade, že je KC umiestnené priamo v segregovanej/separovanej komunite, 

alebo v jej bezprostrednej blízkosti uviesť, akým spôsobom je zabezpečené uplatňovanie princípov desegregregácie, degetoizácie a destigmatizácie v zmysle 

aktivít komunitného centra, ktoré vedú k podpore týchto princípov1). 

2, Klienti komunitného centra: uviesť cieľovú skupinu, počet obyvateľov MRK, stručné demografické údaje. 

3, Plán spolupráce s ostatnými aktérmi (inštitúciami, inými poskytovateľmi služieb, MVO) v danej lokalite (v prípade neverejného poskytovateľa sociálnej 

služby aj plán spolupráce s obcou). 

4, Pracovníci komunitného centra: personálne zabezpečenie komunitného centra, dobrovoľníci, externí spolupracovníci. 

5, Financovanie komunitného centra (udržateľnosť činností, plán financovania komunitného centra prepojený na finančný rozpočet zriaďovateľa 

komunitného centra). 

6, Rámcový  plán obligatórnych a fakultatívnych (voliteľných) aktivít a služieb: aké aktivity a služby sa budú realizovať v rámci projektu NP KC (na základe 

Metodického výkladu k odborným činnostiam a aktivitám KC, ktoré tvoria prílohu Oznámenia) 

7, Formou týždenného plánu činností komunitného centra (na základe Metodického výkladu k odborným činnostiam a aktivitám v komunitnom centre, ktoré 

tvoria prílohu Oznámenia) rozpracujte a popíšte: druh, spôsob a čas poskytovaných služieb a vykonávaných aktivít, zapojené cieľové skupiny, ciele 

jednotlivých aktivít a služieb, rozdelenie na povinné a doplnkové/voliteľné aktivity. (viď. popis v tabuľke) 

                                                           
1 viď Metodický výklad pre efektívne uplatňovanie princípov desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie zverejnený na http://www.minv.sk/?metodicke-dokumenty-1 

http://www.esf.gov.sk/
http://www.minv.sk/?metodicke-dokumenty-1
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 Druh navrhovaných 
aktivít/služieb 

Spôsob realizácie 
navrhovaných 
aktivít/služieb 

Časová dotácia 
navrhovaných 
aktivít/služieb 

Zapojené cieľové 
skupiny 

Ciele navrhovaných 
aktivít/služieb 

Povinná/doplnk
ová (voliteľná) 
aktivita 

Pondelok Popísať v zmysle 
uvedeného dňa aj 
viacero 
naplánovaných 
aktivít/služieb. 

Popísať 
miesto/spôsob, akým 
bude realizovaná 
aktivita, kto ju 
zabezpečí, čo presne 
bude náplňou 
konkrétnej 
aktivity/služby. 

Na daný deň uviesť 
harmonogram plánu 
služieb/aktivít a ich 
hodinovú dotáciu. 

Popísať cieľové 
skupiny, ktoré sa do 
aktivít 
zapoja/ktorým je 
služba určená. Akým 
spôsobom budú 
cieľové skupiny 
zapojené do 
realizácie 
aktivít/služieb? 

Popísať, čo je cieľom 
danej aktivity/služby. 
Aké budú výstupy? 
K čomu aktivita/služba 
prispeje? 

Zvoliť jednu 
z možností : 
povinná/doplnko
vá (voliteľná) 
v zmysle 
Metodického 
výkladu 
k odborným 
činnostiam 
a aktivitám 
v komunitnom 
centre 

Utorok       

Streda       

Štvrtok       

Piatok       

 

http://www.esf.gov.sk/



