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V priebehu mesiaca február 2021 v Komunitnom centre Pohorelá činnosť prebiehala v zmysle Zmluvy
a Príručky a podľa odporúčaní a pokynov regionálneho metodika. Činnosti a aktivity KC boli prispôsobované
zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii v obci a v celom okrese Brezno. Realizácia skupinových aktivít sa
obmedzila v dôsledku aktuálnych opatrení a zákazu vychádzania. Z dôvodu výrazne zhoršenej situácie sa naďalej
realizovali plošné testovania obyvateľov pre vysoké číslo pozitivity v rámci okresu a obce. Rodičom detí boli
ponúkané rôzne alternatívy na trávenie voľného času detí v domácom prostredí formou didaktických hier
a činností na čerstvom vzduchu. Pracovníčky KC boli nápomocné pri vypracovávaní domácich úloh z pracovných
listov, ktoré mali deti k dispozícii od jednotlivých vyučujúcich. Poradenská činnosť pre dospelých klientov
prebiehala v bežnom režime a žiadosti o poskytnutie sociálneho poradenstva sa vybavovali priebežne, tak ako si
to vyžadovali potreby jednotlivých klientov v súvislosti s ich životnou situáciou.
Pracovníčky KC Pohorelá boli nápomocné a boli súčasťou testovacích tímov pri testovaní obyvateľov. V tejto
súvislosti pracovníčky KC poskytli pomoc klientom z osady Za Hronom pri elektronickom objednávaní na
testovanie ako aj pri šírení osvety medzi klientmi priamo v osade. Začali spolupracovať s klientmi z osady Za
Hronom pri realizovaní elektronického sčítania obyvateľstva.
Poradenská činnosť sa realizovala v oblasti sociálnej (koordinácia preberania PnD, ktorých osobitným
príjemcom je OcÚ Pohorelá, vybavovanie rôznych príspevkov z ÚPSVR Brezno, spolupracovali s referentkami
úradu pri riešení kontaktov UoZ na úrade, dokladov k vyplácaniu pomoci v hmotnej núdzi a iných dávok,
spolupracovali s oddelením SPOD a SK v rámci vykonávaných opatrení zameraných na zlepšenie plnenia PŠD
a starostlivosti o maloleté dieťa), v oblasti zdravia (komunikácia s obvodnými ako aj odbornými lekármi a pomoc
pri objednaní na rôzne lekárske vyšetrenia, predpis liekov prostredníctvom e-receptu), v oblasti zamestnanosti
(komunikácia s ÚPSVR Brezno, pracovnými agentúrami a zamestnávateľmi).
Pracovníčky KC sa zúčastnili webinára „Zdravie v zraniteľných komunitách“, ktoré sa uskutočnilo dňa
18.02.2021. Dňa 17.02.2021 sa v KC Pohorelá uskutočnila tímová supervízia so supervízorkou PhDr. Zuzanou
Ševčíkovou. Dňa 22.02.2021 sa uskutočnilo online regionálne stretnutie pracovníkov komunitných centier
s regionálnym koordinátorom a PhDr. Soňou Holíkovou metodičkou IAMPSVR. Všetky zrealizované aktivity boli
prínosom pre činnosť KC.
Od 22.02.2021 KC spolupracuje so študentkou VŠ UKF Nitra, ktorá študuje v odbore sociálna práca
v programe sociálne služby a poradenstvo. So študentkou bola uzatvorená zmluva o dobrovoľníckej činnosti
a počas jej prítomnosti v KC sa venuje práci s MRK a iným činnostiam komunitného centra.
Ostatné žiadosti o poskytnutie sociálneho poradenstva sú zaznamenané v jednotlivých spisoch klientov,
ktorí v mesiaci február využili služby Komunitného centra Pohorelá.
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