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Činnosti a aktivity KC sa vykonávali v zmysle Príručky, Zmluvy a pokynov regionálneho metodika. V mesiaci
február sa pracovníčky komunitného centra na všetkých pracovných pozíciách zúčastnili online vzdelávaní
organizovaných IAMPSVR, podľa harmonogramu na aktuálny mesiac.
Skupinové aktivity zamerané na zmysluplné trávenie voľného času, preventívne aktivity a vzdelávacie aktivity
sa realizovali v zmysle harmonogramu činností a so zmenami, ktoré sa prispôsobovali aktuálnym potrebám
a záujmom klientov. Poradenská činnosť prebiehala bez zmien v komunitnom centre a aj v teréne. Počas
poradenskej činnosti, pri ktorej dochádzalo k osobnému styku s jednotlivými klientmi sa dodržiavali odporúčané
hygienické opatrenia.
Pracovníčky KC úzko spolupracovali s klientmi pri objednávaní na PCR testovanie pri ochorení na koronavírus.
Poskytli sociálne poradenstvo matke, ktorá sa stará o ťažko zdravotne postihnutú dcéru a skončilo jej vyplácanie
rodičovského príspevku. Pomohli jej vybaviť príspevok pre dcéru prostredníctvom štátnych sociálnych dávok.
Pomohli vypísať tlačivo pre nadáciu Dobrý Anjel rodine, ktorú nadácia podporuje z dôvodu starostlivosti o dieťa
s Downovým syndrómom. Poskytli sociálne poradenstvo a pomoc pri vypísaní žiadostí vo veci osobného bankrotu
v spolupráci s Centrom právnej pomoci. Pomohli vybaviť dotácie na stravu v školskej jedálni pre deti MRK.
Spolupracovali so ZŠ s MŠ pri dokladovaní bezpríznakovosti detí z MRK. Poskytli pomoc pri doručení preukazov ŤZP
a Parkovacieho preukazu z ÚPSVR Brezno a poskytli sociálne poradenstvo vo veci odvolania voči rozhodnutiu úradu
práce. Zrealizovali pohovor s matkou, ktorá navrhla ukončenie štúdia svojho syna na odbornom učilišti s výsledkom,
že syn ostáva naďalej študentom a bude sa pripravovať na budúce povolanie. Poskytli poradenstvo vo veci postupu
pri strate dokladu totožnosti. Zisťovali sociálne dôsledky v rodine detí, ktoré sú umiestnené v Reedukačnom
zariadení Bačkov a CDR Poprad, overovali možnosti návratu detí do prirodzeného prostredia a následne sa
zúčastnili na prípadovej konferencii na ÚPSVR Poprad. Komunikovali s ÚPSVR Brezno vo veci uvoľnenia prídavku na
dieťa, ktorého osobitným príjemcom bol OcÚ z dôvodu, že povinná školská dochádzka dieťaťa sa zlepšila. Vyžiadali
potvrdenie o dĺžke štúdia klienta k daňovému priznaniu. Komunikovali so zdravotnými poisťovňami, odbornými
lekármi. Komunikovali s finančným oddelením úradu práce a riešili splácanie dlhu voči úradu formou minimálnych
zrážok z dávky v hmotnej núdzi na žiadosť klienta.
Poskytovali informácie o možnosti podania žiadostí o prijatie do zamestnania v novovzniknutom podniku na výrobu
obuvi v obci Polomka. Spolupracovali s ÚPSVR Brezno a Banská Bystrica pri sprostredkovaní kontaktov uchádzačov
o zamestnanie z dôvodu, že osobný kontakt klientov na úrade nie je možný pre opatrenia s ochorením Covid 19.
Komunikovali s odbornými lekármi pri predpisoch liekov pre klientov a objednávaní na lekárske vyšetrenia.
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Spolupracovali s detským lekárom pri vybavení predpisov hygienických pomôcok pre ťažko zdravotne postihnuté
deti z lokality Za Hronom.
Pracovníčky KC boli súčinné pri koordinovaní prevzatia prídavkov na deti prostredníctvom osobitného
príjemcu. Spolupracovali so ZŠ s MŠ pri rannom filtri žiakov z osady Za Hronom a pri dokladaní tlačív
o bezpríznakovosti. Koordinovali odovzdávanie antigénových testov na samotestovanie rodičom detí, ktoré
navštevujú základnú školu.
Pracovníčky KC sa v zmysle plánovaného harmonogramu vzdelávaní zúčastnili online stretnutí na témy –
„Úvod od komunitnej práce“(PKC), „Manažment dobrovoľníkov“- (OGKC), „Ženy ako cieľová skupina“- (KPKC).
Pracovníčky KC absolvovali online pracovné stretnutie s RM, metodičkou IAMPSVR a ostatnými komunitnými
centrami v rámci pôsobnosti regionálneho metodika.
V oblasti komunitnej práce sa realizovala koordinácia zberu komunálneho odpadu v osade Za Hronom.
V spolupráci s ÚPSVR Brezno sa aktivovali klienti – uchádzači o zamestnanie a poberatelia dávky v hmotnej núdzi
v rámci vykonávania aktivačných prác. Boli zorganizované stretnutia RKC, KP a na stretnutiach bol prejednaný
ďalší postup a návrhy aktivít na budúce obdobie.
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