Názov projektu: Komunitné centrum – rekonštrukcia, prístavba Senohrad
Výška poskytnutého príspevku: 244 609,13 €
Začiatok realizácie projektu: 03 / 2019
Trvanie projektu: 36 mesiacov
Riadiaci orgán pre OP ĽZ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR
V januári 2019 podpísalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a
Ministerstvo vnútra SR s našou obcou zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku na výstavbu Komunitného centra. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské
zdroje
Projekt a jeho hlavná aktivita Prestavba existujúceho objektov pre zriadenie KC rieši prestavbu
existujúcej budovy, ktorá sa v súčasnosti nevyužíva.
V rámci realizácie projektu je stanovená hlavná aktivita - Výstavba KC. Jedná sa o rekonštrukciu a
rozšírenie budovy KC s maximálnym vybavením (úžitková plocha- 249,86 m2).
V rámci dvojpodlažnej budovy zastrešenej sedlovou strechou budú nasledovné priestory:
• miestnosť využívaná ako klub pre deti a mládež, výchovné, vzdelávacie a aktivizačné činnosti
a niektoré ďalšie komunitné aktivity,
• kancelária pre komunitných pracovníkov,
• sociálne zariadenia (WC + tečúca teplá a studená voda),
• klubová miestnosť využívaná aj na individuálne poradenstvo a niektoré vzdelávacie aktivity
(kurzy práce s počítačom, prípadne doučovanie),
• stredisko osobnej hygieny,
• sklad materiálu a pomôcok,
• kuchyňa pre účely praktických tréningov varenia.
• miestnosť zriadená ako dielňa pre výučbu základných remeselných zručností.
Z hľadiska vnútorného vybavenia bude v KC nasledovné:
• nábytok (stoly, stoličky, skrine, poličky, atď.) prispôsobený potrebám rôznych cieľových skupín
(deti, dospelí), samostatné počítače s pripojením na internet a zabezpečením na ochranu
osobných údajov o klientoch,
• informačné nástenky,
• pomôcky na záujmovú a voľno-časovú činnosť,
• pomôcky na vzdelávacie aktivity (výpočtová technika a komunikačná infraštruktúra, edukačné
pomôcky pre predškolákov a ďalšie),
• ďalšie vybavenie v prípade prevádzkovania kurzu varenia, dielne remeselných zručností a
strediska osobnej hygieny.
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