Zriaďovacia listina
Komunitné centrum LENARTOV
Obec Lenartov ako zriaďovateľ Komunitného centra Lenartov, Lenartov 129,
086 06 Malcov, zriadilo túto organizáciu v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a vydáva túto zriaďovaciu listinu
za účelom vytvárania podmienok na poskytovanie služieb pre potreby jednotlivca
a skupiny a ich vzájomnej interakcie na včasnú intervenciu a na prevenciu sociálnej
exklúzie. Zámerom obce je podporiť rozvoj svojich obyvateľov a ich sociálne situácie
prostredníctvom celoživotného učenia, začlenenia sa na trhu práce a riešenia
ich nepriaznivej životnej situácie.
Zriaďovateľ:
Štatutárny orgán:

Obec Lenartov
Lenartov 37, 086 06 Malcov
starostka obce

S účinnosťou od:

13. decembra 2019

Zriaďuje:

Komunitné centrum Lenartov

Adresa:

Lenartov 129, 086 06 Malcov

Právna forma a
forma hospodárenia:

Riaditeľ/vedúci ZSS:

Druh a forma
poskytovania sociálnej
služby:

Komunitné centrum nemá právnu subjektivitu.
Je organizačne zaradené v priamej pôsobnosti obce
Lenartov a ako vnútorná organizačná jednotka
je napojené na rozpočet obce Lenartov.
odborný pracovník - garant Komunitného centra
Lenartov na základe poverenia, ktoré je prílohou
zriaďovacej listiny

podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
ambulantná a terénna forma

1

Predmet činnosti:
v súlade s § 24d zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sa v komunitnom centre
prostredníctvom strediska komunitnej práce poskytuje:
Hlavná činnosť:

poskytovanie služieb:
- sprostredkovanie kontaktu so širším prostredím,
podpora začleňovania do existujúcich sociálnych sietí,
- podpora záujmovej činnosti detí, mládeže a seniorov,
- podpora vzdelávania detí, mládeže a seniorov,
- podpora iniciatív obyvateľov v oblasti životného
prostredia,
- podpora zdravotnej osvety,
- podpora pri zlepšovaní prístupu obyvateľov k právnej
pomoci,
- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených
záujmov,
- podpora spolupráce a efektívnej koordinácie činnosti
subjektov - komunitárna rehabilitácia,
- poskytovanie sociálneho poradenstva,
- pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské
vyučovanie a sprevádzanie detí do a zo školského
zariadenia,
- preventívne programy
- evanjelizačné aktivity.

Vedľajšia činnosť:

poskytovanie priestorov pre:
- ďalšie organizácie zamerané na sociálne služby,
- usporadúvanie programov pre komunity,
- praktické vzdelávacie centrum (kurzy, neformálne
vzdelávania, školenia a pod.)

V Komunitnom centre sa vykonáva komunitná práca a komunitná rehabilitácia.
V zariadení sa poskytujú odborné činnosti, aktivity a služby fyzickej osobe, rodine alebo
skupine osôb v nepriaznivej sociálnej situácii alebo osôb, ktoré sú ohrozené sociálnym
vylúčením, majú obmedzené schopnosti alebo možnosti sa spoločensky začleniť
a samostatne riešiť svoje problémy pre zotrvávanie v segregovanej lokalite
s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby.
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Personál:

poverený starostkou obce koná vo všetkých veciach
samostatne, okrem majetkových a finančných,
patriacich do kompetencie zriaďovateľa.

Majetok:

Pre Komunitné centrum Lenartov bol vyčlenený
majetok špecifikovaný v súpise, ktorý tvorí prílohu tejto
zriaďovacej listiny a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

Doba zriadenia:

Komunitné centrum Lenartov sa zriaďuje na dobu
neurčitú.

Táto zriaďovacia listina Komunitného centra Lenartov nadobúda účinnosť dňom
13.12.2019 na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Lenartov
č. 75/2019 zo dňa 13.12.2019.

Príloha:
 Uznesenie OZ
 Poverenie zodpovednej osoby
 Súpis majetku KC
V Lenartove, dňa 13.12.2019

Ing. Jana Bľandová, MBA
starostka obce
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