
 

 

 

 

 Obci Zborov bola dňa 19.05.2017 schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok  k projektu 

„Komunitné centrum Zborov“, kód projektu v ITMS2014+: 312061D707  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 MRK k sociálnej infraštruktúre. 

 Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom výstavby komunitného centra v obci  zlepšiť prístup 

jej obyvateľstva, najmä marginalizovanej skupiny rómskej komunity k sociálnej infraštruktúre. Komunitné 

centrum bude situované v blízkosti spojenej základnej a materskej školy. Umiestnenie komunitného 

centra pri základnej škole je strategicky vhodným krokom, nakoľko jednou z primárnych cieľových skupín 

sú deti a mládež, ktorým bude po skončení školského vyučovania umožnené bez obmedzení sa 

zúčastňovať aktivít centra a tak zmysluplne využívať svoj voľný čas. Zároveň bude prístupné aj pre 

ostatných členov a členky komunity. 

 V súčasnosti obci chýba moderné komunitné centrum, ktoré by dokázalo komplexne zastrešiť 

sociálne a komunitné služby pre rôzne cieľové skupiny obyvateľstva obce. 

Ústredným zámerom projektu je predovšetkým podpora sociálneho začlenenia MRK v obci, 

zmierňovanie a odstraňovanie individuálnych i celospoločenských disparít, ktoré vedú k prehlbovaniu ich 

sociálneho vylúčenia a zníženej kvality života. 

Výstavba Komunitného centra ako neutrálneho priestoru, ktorý je dostupný a  otvorený pre 

akúkoľvek cieľovú skupinu, má svojím nediskriminujúcim prístupom, širokou škálou  poskytovaných 

sociálnych služieb i ďalších aktivít a činností napomôcť k riešeniu ťaživých sociálnych problém 

jednotlivcov či celých skupín obyvateľstva Zborova. Činnosti KC majú ambíciu podnietiť ľudí 

k aktívnejšiemu prístupu k dianiu v obci  a tiež k uvedomovaniu si spoluzodpovednosti za rozvoj 

a prosperitu ich domácej sídelnej komunity.  

 Kapacita komunitného centra bude 68 klientov. Nároky na úžitkovú plochu komunitného centra 

budú 249,45 m2. Vstup na prízemie objektu bude bezbariérový. Realizácia projektu je nastavená na 

obdobie od 09/2016 do 08/2018.  

Realizáciou tohto projektu budú naplnené tieto merateľné ukazovatele: 

- Počet vybudovaných komunitných centier - 1 

- Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom uplatnenia sociálneho aspektu 

vo verejných obstarávaniach – 2 

 

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu hlavnej aktivity projektu  306 746,45 EUR. 

 

Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 322 891,00 EUR. 

 

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

Operačného programu Ľudské zdroje. 


