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Obci Kružlová bola schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt
„Komunitné centrum Kružlová“. Predmetom predkladaného projektu je výstavba
Komunitného centra Kružlová s maximálnymi nárokmi na priestory (249,45 m2)
a kapacitou68 osôb. Zmluva o NFP nadobudla účinnosť dňa 16.8.2017.
Primárnym cieľom projektu Komunitné centrum Kružlová je prostredníctvom
výstavby komunitného centra (KC) v obci zlepšiť prístup jej obyvateľstva, s dôrazom na
marginalizovanú rómsku komunitu k sociálnej infraštruktúre. Hlavným zámerom projektu je
podporiť sociálne začlenenie marginalizovanej skupiny rómskeho obyvateľstva obce
Kružlová, zmierniť a postupne odstraňovať ich individuálne sociálne problémy, ako aj ďalšie
prítomné negatívne spoločenské javy (nezamestnanosť, chudoba, dlžníctvo, nedostatočné
vzdelanie a kvalifikácia).
Komunitné centrum bude situované v blízkosti školských
zariadení v obci, ktoré navštevujú deti z MRK v odhadovanom počte: MŠ – 40 , ZŠ –115 detí.
Vychádzajúc z projektovej dokumentácie KC Kružlová ide o výstavbu KC s maximálnymi
nárokmi na priestory, pričom kapacita KC je stanovená na 68 osôb. Povaha KC v zmysle
Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a Štandardov komunitných centier (Národný
projekt KC, IA MPSVR SR) umožňuje poskytovať občanom širokú škálu odborných činnosti
(základné a špecializované sociálne poradenstvo, preventívne aktivity v rôznych oblastiach,
kariérne poradenstvo, služby na podporu zamestnanosti, kluby pre matky s deťmi, doučovanie
a pomoc pri príprave do školy, záujmová činnosť a pod.).
Základom komunitného centra sú školiace miestnosti a klubové miestnosti. KC bude
mať k dispozícii aj kuchyňu pre praktické tréningy varenia, sociálne zariadenia, stredisko
osobnej hygieny, kanceláriu pre komunitných pracovníkov. V objekte sú 3 samostatné
školiace priestory, v ktorých sa budú poskytovať špecifické druhy školení podľa reálnych
potrieb komunity (predprimárne vzdelávanie, dielne na rekvalifikácie alebo dodatočné
aktivity potrebné k získaniu stredoškolského vzdelania, priestory na získanie manuálnych a
pracovných
zručností a pod.). Po dokončení stavby bude novovybudovaný objekt slúžiť ako samostatná
prevádzková jednotka. Budova komunitného centra bude zabezpečená sledovacím
kamerovým systémom, elektronickým zabezpečovacím systémom a detektorom pohybu,
ktorý je súčasťou výstavby. Budova komunitného centra bude mať taktiež bezbariérový
prístup.
Realizáciou predkladaného projektu tak vznikne priestor, ktorý bude aj geograficky
dostupný pre všetkých, a ktorý atraktivitou a rôznorodosťou svojich činností osloví široké
spektrum záujemcov a záujemkýň bez národnostných, vekových či iných rozdielov.
Termín realizácie projektu: 08/2017- 11/2018
Výška schváleného NFP: 306 746, 45 EUR
Spolufinancovanie obce: 16 144, 55 EUR

