Mesto Hanušovce nad Topľou realizuje projekt
„Rekonštrukcia a modernizácia budovy – zriadenie komunitného centra“
Kód ITMS: 27120120151
Mesto Hanušovce nad Topľou v období od 1.6.2013 realizuje projekt s názvom Rekonštrukcia a
modernizácie budovy – zriadenie komunitného centra. Projekt je realizovaný v rámci Regionálneho
operačného programu a v rámci prioritnej osi 2 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej
ochrany a sociálnej kurately. Je súčasťou schválenej lokálnej stratégie komplexného prístupu mesta.
Schválený rozpočet projektu je 181.841,84 €, z toho nenávratný finančný príspevok je vo výške
160.181,51 €. Projekt je podporený Európskym fondom regionálneho rozvoja a jeho implementáciu
administruje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Mesto sa bude podieľať na
financovaní 5 % z vlastných zdrojov. Prostredníctvom projektu sa financujú výdavky na vypracovanie
projektovej dokumentácie a výdavky v rámci aktivít projektu - rekonštrukcia, obstaranie IKT vybavenia,
softwaru a obstaranie interiérového vybavenia.
Cieľom projektu je zvýšenie kvality poskytovania sociálnych služieb – opatrovateľskej služby a
nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie a
budovania zariadení sociálnych služieb a zariadení na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately, vrátane obstarania ich vybavenia.
Rekonštrukcia sa týka časti kultúrneho domu na Zámockej ulici č.159. Projekt nadväzuje na
realizovanú komunitnú prácu v teréne v Hanušovciach n. T., kde terénni sociálni pracovníci (TSP) a
asistenti sociálnych pracovníkov (SP) nadviazali kontakty s rodinami, ktoré patria do cieľovej skupiny
(CS). Po poskytnutí pomoci v sociálnej oblasti je nutné ďalej pokračovať v zmene životného štýlu, priorít
v rodine a tiež pomôcť zmeniť závislosť CS na sociálnych dávkach. Aby bola práca a služby efektívne a
kvalitné je nutné vybudovať stabilné administratívne miesto zo stálou službou, dostupnosťou a
individuálnym prístupom. Okrem toho je nutné realizovať aj spoločné stretnutia s MRK, preto je
nevyhnutné vytvoriť v Komunitnom centre spoločenskú miestnosť s kap. min. 25 miest. Komunitné
centrum má svoje špecifikum, t.j. umožňuje poskytovať sociálne služby, poradenstvo, asistenciu a
tútorstvo pre osoby sociálne vylúčené, resp. v ohrození sociálneho vylúčenia, činnosť nízkoprahového
denného centra pre deti a rodiny.
Po realizácii aktivít projektu bude zriadene Komunitné centrum (KC) v meste 3. typu s
maximálnymi nárokmi na priestory o celkovej ploche 244 m2, vybavené potrebným nábytkom a IKT
technikou. V Komunitnom centre budú zriadené na 2. nadzemnom poschodí: školiaca miestnosť,
miestnosť pre výučbu PC, klubová miestnosť, kuchyňa – praktický tréning, miestnosť osobnej hygieny,
miestnosť pre upratovačku, WC pre mužov a ženy, kancelária komunitných pracovníkov a chodbové
priestory. Spolu 193,72 m2. Na 1. nadzemnom poschodí: dielňa výučby remeselných zručností, sklad
materiálu a pomôcok a chodbové priestory. Spolu 50,28 m2. Do budovy KC s prístupom na 1. NP bude
zriadený bezbariérový prístup. Miestnosti budú vybavené príslušným nábytkom (stoly rôzne druhy – 22
ks, stoličky rôzne druhy - 48 ks, skrine a police - 7 ks). Pre potreby výučby PC budú zakúpené 4 PC
zostavy a 2 PC zostavy budú zabezpečené pre administratívu komunitného centra plus multiuživateľský
administratívny softvér Office. Činnosť komunitného centra by mali zabezpečovať 4 pracovníci. Činnosť
KC má byť spoločne zabezpečovaná národným projektom v tejto oblasti a mestom. Výstupy projektu
poslúžia k implementácii národného projektu pre podporu KC.
Mesto plánuje ukončiť realizáciu aktivít projektu v novembri 2014.
Vypracovala: Silvia Mikitová

„Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Regionálneho operačného programu“

