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V mesiaci marec pracovníčky Komunitného centra Pohorelá zabezpečovali činnosť v zmysle Zmluvy a Príručky
a podľa odporúčaní a pokynov regionálneho metodika. Činnosti a aktivity KC boli prispôsobované aktuálnej
epidemiologickej situácii v obci a v celom okrese Brezno. Realizácia skupinových aktivít sa obmedzila len na
zabezpečovanie vzdelávacích aktivít. Ostatné skupinové aktivity, ktoré boli naplánované v harmonograme
činností sa nerealizovali z dôvodu aktuálnych opatrení a zákazu vychádzania. Realizovali sa týždenné testovania
na prítomnosť ochorenia Covid 19 a pracovníčky komunitného centra boli súčasťou testovacích tímov. Pred
testovaním úzko spolupracovali s obyvateľmi lokality Za Hronom, pripravovali ich na testovanie a realizovali aj
elektronické objednávanie prostredníctvom programu Bookio, aby sa predchádzalo dlhým čakaniam v radoch
a tým sa obmedzila aj možnosť nákazy pri stretnutí viacerých ľudí.
Vzdelávacie aktivity boli zamerané na pomoc žiakom pri dištančnej forme výučby. Pri týchto aktivitách úzko
spolupracovali so základnou školu. Odovzdávali a zbierali pracovné listy a apelovali na rodičov detí, aby aj počas
dištančnej formy vzdelávania venovali pozornosť príprave detí na vyučovanie. Ponúkali možnosť využitia
výpočtovej techniky v komunitnom centre pre zapojenie sa do vyučovacieho procesu a vypracovávania úloh.
Rodičom detí aj naďalej ponúkali rôzne vhodné alternatívy na trávenie voľného času detí v domácom
prostredí formou didaktických hier a činností na čerstvom vzduchu. Aj napriek týmto činnostiam sa sporadicky
vyskytli problémy pri aktivizácii detí, na odstránení ktorých v spolupráci s jednotlivými vyučujúcimi participovali.
Poskytovanie sociálneho poradenstva sa realizovalo bez zmien a v rozsahu, ako o jeho poskytnutie klienti
žiadali. Naďalej spolupracovali 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, pomoc pri vybavovaní SOS humanitárnej pomoc počas pandémie Covid 19),
v oblasti zdravia (komunikácia s obvodnými ako aj odbornými lekármi a pomoc pri objednaní na rôzne lekárske
vyšetrenia, predpis liekov prostredníctvom e-receptu, osvetová činnosť zameraná na predchádzanie vzniku
a šírenia ochorenia Covid 19, spolupracovali s ÚSVRK Banská Bystrica a aktualizovali informácie, spolupracovali
s RÚVZ v Banskej Bystrici pri riešení dodržiavania karantény počas ochorenia na Covid 19 a zabezpečili nákupy,
prevzatie PnD a liekov počas karantény v rodinách, objednávanie na PCR testy klientov, v rodinách ktorých sa
vyskytlo ochorenie komunikácia s ADOS pri starostlivosti o člena rodiny ), v oblasti zamestnanosti (komunikácia
s ÚPSVR Brezno, pracovnými agentúrami a zamestnávateľmi).
V KC spolupracovali s dobrovoľníčkou, ktorej činnosť bola zameraná na prácu s komunitou. V rámci
dobrovoľníckej činnosti spolupracovali pri mapovaní potrieb a asistovala pri bežných činnostiach s klientmi z MRK.
Všetky zrealizované sociálne intervencie sú zaznamenané v jednotlivých spisoch klientov, ktorí v mesiaci marec
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využili služby Komunitného centra Pohorelá.

Počet klientov KC : 274
Počet aktívnych klientov v mesiaci február 2021: 66
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