
 
 
 

Názov: KOMUNITNÉ CENTRUM V TRNAVE 

 
ITMS kód: 27120130153 
Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
 
Termín realizácie: 1.4.2008 – 31.3.2010 
 
Schválený NFP: 51 463,85 EUR (95%) 
Skutočné náklady: 48 433,39 EUR 
Poskytnutý NFP: 44 943,43 EUR (92,8%) 
 
Cieľ projektu: 
Komunitná sociálna práca, podpora sociálnej inklúzie Rómov, zvyšovanie ich 
zamestnanosti, rozvoj schopnosti viesť samostatný život, predchádzanie negatívnym 
javom. Predchádzanie krízovým situáciám v rodine, sociálno-právna ochrana detí a 
dospelých, zamedzenie sociálnopatologických javov, zvýšenie sociálnej mobility. 
 
Východisková situácia: 
Práca Komunitného centra (ďalej len „KC“) je realizovaná v meste Trnava v lokalite 
Coburgova medzi majoritou s charakterom vnútornej segregácie. Celkový počet 
Rómskej populácie v meste Trnava je cca 1650 Rómov, z toho v samotnej lokalite 
Coburgova žije 672 rómskych spoluobčanov. Lokalita je situovaná na okraji mesta.  
V súčasnosti fungujúce KC (od 1.6.2005 doteraz) zriadilo Mesto Trnava. Činnosť KC 
zabezpečujú traja odborne spôsobilí pracovníci (jeden terénny sociálny pracovník, 
dvaja asistenti terénneho sociálneho pracovníka). V danej lokalite žili rómske rodiny v 
1-izbových sociálnych bytoch a dvoch sociálnych ubytovniach. Medzi obytnými 
blokmi sociálnych bytov nie sú dobudované cesty ani chodníky. Kanalizácia 
nezodpovedala aktuálnym technickým normám. Rómovia vo svojom bezprostrednom 
okolí vytvárali skládky domového odpadu, čím prudko zhoršovali celkovú úroveň 
životného prostredia. Celková vzdelanostná úroveň bola podľa vtedajších zistení na 
veľmi nízkej úrovni. Prevažná časť rómskych rodín bola poberateľmi sociálnych 
dávok (dávok v hmotnej núdzi) ako jediného príjmu. Mnohé z týchto rómskych rodín 
mali pasívny postoj k vlastnej životnej situácii. 
 
Popis projektu: 
Terénni sociálni pracovníci a ich asistent pôsobili v priestoroch KC a v teréne. 
Odborný a osobnostný potenciál venovali nielen klientom, ktorí sami vyhľadajú 
služby KC. TSP a ATSP tiež aktívne vyhľadávali občanov, ktorým bolo treba (a bolo 
možné) poskytnúť sociálnu pomoc, základné sociálno-právne poradenstvo. Za 
významné výsledky doterajšieho pôsobenia komunitného centra považujeme 
participáciu časti cieľovej skupiny na riešení vlastných problémov, pokles sociálneho 
napätia v niektorých rodinách, lepšie zdravotné povedomie Rómov, zlepšenie 
školskej dochádzky, pokles drobných krádeží, zlepšenie disciplíny úhrad za nájomné. 
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