
 
 

Názov poskytovateľa:   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky          

                v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

Názov prijímateľa:   Obec Vyšný Orlík 

Názov projektu:   Komunitné centrum Vyšný Orlík 

Kód projektu /ITMS2014+/:   312061Q776 

 Obci Vyšný Orlík bola schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok  k projektu 

„Komunitné centrum Vyšný Orlík“  v rámci operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 6 

Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, Investičná 

priorita 6.1. Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej generácie zanedbaných komunít 

v mestských a vidieckych oblastiach, Špecifický cieľ 6.1.3. Zlepšiť prístup ľudí z marginalizovaných 

rómskych komunít k sociálnej infraštruktúre. 

Nakoľko žiadosť  splnila všetky podmienky poskytnutia príspevku, žiadosť o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku bola schválená dňa 12.10.2018 s výškou celkových oprávnených 

výdavkov na realizáciu aktivít  Projektu maximálne 244 508,54 EUR, pričom celkové oprávnené 

výdavky projektu sú schválené v sume 232 283,11 EUR. Obec Vyšný Orlík bude 5% celkových 

oprávnených výdavkov projektu spolufinancovať z vlastných rozpočtových zdrojov obce, čo bolo 

schválené uznesením obecného zastupiteľstva.  

Hlavným cieľom projektu Komunitné centrum Vyšný Orlík je prostredníctvom prestavby existujúcej 

budovy bývalého zdravotníckeho zariadenia zlepšiť prístup jej obyvateľov, najmä marginalizovanej 

rómskej komunity, k sociálnej infraštruktúre. Povaha Komunitného centra 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, pomoc pri príprave na školskú dochádzku a vyučovanie, 

preventívne aktivity v rôznych oblastiach,  služby na podporu zamestnanosti, pastoračné 

a evanjelizačné aktivity). Komunitné centrum pozostáva zo suterénu, nadzemného podlažia, obytného 

podkrovia a prístavby, ktorá tvorí jedno podlažie. Základom komunitného centra sú klubové 

miestnosti v nadzemnom podlaží a podkroví, dielňa a kuchynka pre praktické tréningy, kancelária pre 

komunitného pracovníka a hygienické zariadenia. V dielňach  a klubových miestnostiach sa budú 

poskytovať školenia, tréningy, tvorivé dielne, doučovanie žiakov a ďalšie aktivity podľa potrieb 

komunity. Objekt komunitného centra je navrhovaný tak, aby ho mohli využívať aj osoby 

s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Mobilita v rámci komunitného centra bude 

zabezpečená schodolezom.  

Po dokončení stavby bude novovybudovaný objekt slúžiť ako samostatná prevádzková jednotka. 

Kapacita komunitného centra bude 30 klientov a nároky na úžitkovú plochu komunitného centra budú 

249,5 m2.  

Realizáciou tohto projektu budú naplnené tieto merateľné ukazovatele: 

- počet vybudovaných komunitných centier: 1 

- zníženie ročnej spotreby primárnej energie v renovovaných verejných budovách (kWh/rok): 93 672,1 

- odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov pri renovovaných budovách (tony CO2): 

16,8 

- počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom uplatnenia sociálneho 

aspektu vo verejných obstarávaniach:  2 

Termín realizácie projektu: 06/2018 - 06/2021 

Výška schváleného NFP: 232 283,11 EUR 

Spolufinancovanie obce: 12 225,43 EUR 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci 

Operačného programu Ľudské zdroje. 
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