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Zriadenie a následné zaregistrovanie komunitného centra vyplynulo z potrieb a požiadaviek 

na vytvorenie bezpečného, otvoreného prostredia – centra, ktoré podporuje vytváranie lepších 

podmienok pre cieľové skupiny. Klientmi komunitného centra sú najmä príslušníci 

marginalizovanej skupiny obyvateľstva a iných sociálne vylúčených osôb, ktorí sú 

koncentrovaní v lokalite Šobov, ale aj v iných častiach mesta. Mesto Banská Štiavnica 

dlhodobo pracuje a vykonáva aktivity v uvedenom priestore, o čom svedčia aj viaceré 

projekty a aktivity zrealizované pre túto komunitu. Od februára 2017 v Komunitnom centre 

pracoval tím kvalifikovaných pracovníkov, ktorí dokázali na odbornej úrovni pomôcť 

klientom. Aj naďalej je cieľom Mesta Banská Štiavnica prostredníctvom komunitného centra 

zabezpečiť inklúziu sociálne vylúčených osôb a členov marginalizovanej skupiny do 

každodenného života mesta a podieľať sa na jeho rozvoji akýmkoľvek spôsobom. Z dôvodu 

dlhodobej udržateľnosti je potrebné sa zamerať najmä na ľudský faktor a kvalitných 

zamestnancov komunitného centra, ktorí dokážu na odbornej úrovni pomôcť a pracovať 

s týmito klientmi hlavne v oblasti vzdelávania a voľno –časových aktivít, identifikácie 

problémov a ich riešení. V súčasnej dobe, ako aj niekoľko rokov pred vznikom komunitného 

centra , Mesto zo svojho rozpočtu financuje zamestnancov, ktorí pracujú s deťmi, mládežou, 

ale aj dospelými. Mesto však nemá dostatok finančných prostriedkov, aby mohlo uhrádzať 

mzdy kvalifikovaným pracovníkom, a tým zabezpečiť lepšiu sociálnu a odbornú starostlivosť 

pre viacerých klientov. Od roku 2020 bude chod Komunitného centra zabezpečený 

prostredníctvom uvedeného národného projektu. 


