
 

 

 
Názov projektu:    Komunitné centrum v obci Pobedim 

 
Kód projektu v ITMS2014+ : 312061S968 

Operačný program: Ľudské zdroje 
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 
 
Prioritná os: 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít 
 
Investičná priorita: 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie 
zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach 
 
Špecifický cieľ: 6.1.3 Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre 
Výzva - kód Výzvy : OPLZ-PO6-SC613-2017-2 
 
Riadiaci orgán/poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zastúpení 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  
 
Prijímateľ: Obec Pobedim 
sídlo: Pobedim 435, 916 23 Pobedim,  
 

 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

v rámci Operačného programu ľudské zdroje. 
 
 

POPIS PROJEKTU: 
Hlavným cieľom predkladaného projektu je integrácia marginalizovanej rómskej komunity (MRK) v obci 
Pobedim do sociálneho, ekonomického a kultúrneho života obce a komplexné zlepšenie životných 
podmienok tejto skupiny obyvateľstva. Prostredníctvom realizácie projektu sa plánujeme zamerať na 
špecifické ciele: zlepšenie prístupu miestneho obyvateľstva z MRK k sociálnej infraštruktúre, aktivizácia 
ľudí z MRK k riešeniu vlastnej situácie ako aj otázok života v obci, vytvorenie priestoru k zbližovaniu 
majoritnej a minoritnej časti obyvateľstva, zamedzenie vzniku sociálno-patologických javov, vytváranie a 
zlepšovanie u ľudí z MRK základné návyky v oblasti osobnej hygieny, starostlivosti o domácnosť, varenia, 
remeselných a iných zručností. Hlavnou aktivitou projektu je Prestavba existujúceho objektu na komunitné 
centrum, ktorá je nevyhnutná k realizácií sociálnej a komunitnej práce v obci Pobedim. Cieľovou skupinou 
sú príslušníci MRK žijúci v obci, s hlavným dôrazom na deti a mládež do 18 rokov, matky s deťmi a seniorov. 
 
 
 
Dátum začatia realizácie projektu:          06/2019 
Dátum ukončenia realizácie projektu:    05/2020 
Náklady na realizáciu projektu:               257 500,00 €                                NFP (EU + ŠR):               244 625,00 € 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



 

 
Ciele projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšiť prístup MRK k sociálnej infraštruktúre : 

37931206003 - Podpora prestavby existujúcich objektov pre účely zriadenia a fungovania KC 
 

V obci žije 1 177 obyvateľov, z toho 10% MRK, čo predstavuje 118 obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít 
(zdroj: Atlas rómskych komunít). Z Atlasu rómskych komunít zároveň vyplýva, že „Rómovia na Slovensku sa podľa 
výskumov a strategických dokumentov pravidelne objavujú medzi skupinami najviac ohrozenými chudobou, 
sociálnym vylúčením a diskrimináciou. Pri tejto skupine obyvateľstva sa kombinujú viaceré znevýhodnenia: 
vyskytuje sa u nich chudoba vytváraná nezamestnanosťou, chudoba zapríčinená nedostatkom vzdelania či 
previazaná s demografickými podmienkami a diskrimináciou. 
 
 
Výstupy projektu:  
 

- Rekonštrukcia existujúcej budovy za účelom vybudovania komunitného centra 
- Poskytovanie sociálnej služby  - komunitné centrum s maximálnymi nárokmi na priestory s rozšíreným 

vybavením. 
- Zabezpečenie lepšieho prístupu MRK k sociálnej infraštruktúre   

 
Odkazy na webové sídla: 
www.esf.gov.sk 
www.minv.sk 
www.ludskezdroje.gov.sk 
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