
Príklad dobrej praxe 

Komunitné centrum Sačurov, ktoré je zapojené do národného projektu Komunitné služby v mestách 

a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II.fáza od roku 2019 poskytuje služby 

krízovej intervencie prostredníctvom činností a aktivít pre celú komunitu. Zameriava sa na poskytovanie 

služieb občanom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácií a sú v priestorovo segregovanej lokalite. 

Komunitné centrum sa nachádza na Dávidovskej ulici, ktorú spolu zdieľajú občania majority 

s marginalizovanou rómskou komunitou, ktorá je dlhodobo segregovaná a ohrozená sociálnym 

vylúčením. Zo zdieľaného priestoru vychádzajú na povrch rôzne problémy, ktoré sa snažia z dlhodobého 

hľadiska riešiť pracovníci komunitného centra, obyvatelia obce, zástupcovia MOPS, príslušníci PZ SR, ale 

aj regionálni koordinátori národných projektov USVRK. Obecný úrad zorganizoval stretnutie, kde 

jednotliví zástupcovia hľadali východisko zo situácie, ktorá sa stagnovala a vôbec sa nezlepšovala. 

Zástupcovia subjektov hľadali riešenie a spoločný konsenzus, ktorého sa zúčastnili aj zástupcovia SPO detí  

a sociálnej kurately UPSVaR vo Vranove nad Topľou. Keďže maloleté deti sa správajú veľakrát nevhodne 

a ohrozujú občanov hádzaním kameňov do okien, ale aj do spoluobyvateľov obce Sačurov, obyvatelia 

navrhli ako riešenie tejto situácie zaviesť kamerový systém, ktorý by identifikoval páchateľov, ktorí by za 

svoje činy zodpovedali, či už osobne, alebo cez svojich zákonných zástupcov.  

Návrh na riešenie prišiel zo strany pracovníkov komunitného centra v spolupráci s regionálnou 

koordinátorkou národného projektu Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou 

marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza. Čiastočným riešením situácie bolo zorganizovanie 

stretnutia mladých chlapcov vo veku 8 do 16 rokov. Cieľ aktivity bolo zapojenie sa do dobrovoľníckej 

činnosti komunitného centra. Pracovníci komunitného centra spolu s regionálnou koordinátorkou  na 

prvom stretnutí motivovali chlapcov k tomu, aby sa stali dobrovoľníkmi a boli tak účastní a nápomocní pri 

riešení krízovej situácie. Regionálna koordinátorka im dala priestor na vyjadrenie svojho názoru, aby sami 

identifikovali problémovú situáciu a aby aj oni mali možnosť povedať, čo by v komunite chceli zmeniť. 

Takýmto spôsob vznikla hliadka komunitného centra, do ktorej sa prihlásilo 20 mladých chlapcov, ktorí sa 

stali dobrovoľníkmi. Ich úlohou je si zorganizovať hliadky počas dňa, aby bol v komunite vždy niekto, kto 

dáva pozor na ostatné deti, ktoré by mohli svojim správaním ohrozovať seba ale aj ostatných v obci. 

Zamestnanci komunitného centra im zabezpečili odev, konkrétne vesty, ktoré sú označené názvom 

„Hliadka KC“. Týmto štýlom posilňujú motiváciu, sebavedomie ale aj pocit spolupatričnosti mladých 

chlapcov, ktorí držia dohľad nad ostatnými deťmi v komunite. Je nevyhnutné a potrebné aby sa s týmito 

deťmi pravidelne pracovalo, pretože to prináša výborné výsledky, ktoré už potvrdila aj miestna polícia 

a starosta obce, tým, že sa situácia upokojila. Do spolupráce oslovili aj kňaza z Pastoračného centra pre 

Rómov v Čičave, ktorí s deťmi pravidelne pracuje.  

 

Komunitné centrum Sačurov má za cieľ zlepšiť správanie detí z komunity. Chcú motivovať mladých ľudí 

do veci verejných, aby participovali a aktívne vyjadrovali svoj názov.  

 

Pre ukážku prikladáme pár fotiek z motivačného stretnutia, školenia členov hliadky, hliadky KC, ale aj 

z pravidelného stretnutia s kňazom z Pastoračného centra pre Rómov v Čičave. 

 

 
 
 
 



1. Motivačné stretnutie 

 

2. Školenie členov hliadky 
 
 
 

 
 

3. Hliadka KC 

 

 

 

 

 

 



 
4. Pravidelné stretnutia s duchovným z Pastoračného centra pre Rómov v Čičave 

 



  


