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POZVÁNKA NA Ú ČASŤ NA PROJEKTE: 

SUSEDSTVÁ V KOMUNITE 

 

 

 

POSLANIE: Poznaj kto vedľa Teba žije a ukáž mu 

                     čo baví Teba 

ZÁMER:  Predstavenie záujmových aktivít zameraných na  

               utužovanie susedského a komunitného života 

KDE:  V zariadení sociálnych služieb DD A DSS HRON 

KTO:  Obyvatelia obce Nemecká 

KEDY:  Leto 2016 v záhrade DD a DSS HRON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záujemcovia kontaktujte nás na tejto adrese: 
 
Telefón:   E-mail:    Adresa:    
048 619 23 20     mmojzisova@ddhron.sk                DD a DSS HRON  
    Internet:              ŠKN 19 / III, Dubová  
    www.ddhron.sk   976 97 Nemecká 
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O projekte SUSEDSTVÁ V KOMUNITE 

 

Cieľom projektu SUSEDSTVÁ V  KOMUNITE určenej pre obyvateľov obce Nemecká je 

zamyslieť sa nad vzťahom medzi ľuďmi bývajúcimi v blízkosti určitého územného celku (svojim 

susedom) a  ponúknutie svojej záujmovej aktivity zameranej na utužovanie susedského 

a komunitného života.  

Prostredníctvom projektu chceme prispieť k pozitívnej medializácii susedského ako aj 

komunitného života v obci Nemecká. Projekt SUSEDSTVÁ V KOMUNITE vytvára priestor pre 

osobitnú motiváciu obyvateľov obce Nemecká v prezentácii svojich záujmových aktivít ako aj 

dosiahnutie pocitu jedinečnosti a spoločenskej jednoty medzi ,,susedmi“. Budeme sa snažiť 

o vytvorenie akoby spoločného ducha komunity – zažiť alebo žiť spoločným dychom a tým naplniť 

poslanie tohto projektu:“ Poznaj kto vedľa Teba žije a ukáž mu čo baví Teba“. 

 

Niečo nejasné k projektu? Tu sú otázky a odpovede: 

Čo je susedstvo? 

Susedstvo sú vzťahy medzi ľuďmi bývajúcimi v blízkej lokalite určitého územného celku. 

Zahrňuje sieť vzťahov sympatií, nesympatií, spolupráce, pomoci i odmietania. Susedia sú pre 

každého z nás teda dôležití. Chtiac-nechtiac s nimi strávime väčšiu časť života. 

Súčinnosť (spolupráca) v duchu dobrého susedstva je stále možná  v znamení vzájomnej úcty, ako aj 

zvedavosti a ľudskej túžby po zoznámení. 

 

Čo je komunita? 

Komunitu alebo spoločenstvo tvorí skupina ľudí, ktorí dokážu aj napriek svojej rozdielnosti 

otvorene komunikovať a spolupracovať na svojim spoločnom cieli. Slovo komunita (z latinského 

communitas, znamená spoločenstvo, spoločnosť, ale aj vľúdnosť, láskavosť. 

 

Kto sa môže zapoji ť do projektu? 

Projektu SUSEDSTVÁ V KOMUNITE sa môže zúčastniť každý obyvateľ obce Nemecká alebo 

člen komunity obce Nemecká, ktorého činnosť je zameraná na záujmovú aktivitu ( ručné práce – 

háčkovanie  vyšívanie, pletenie, plstenie, práca s papierom, pečenie, hudba, spev a pod.....), ktorú by 

rád verejne prezentoval. 
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Kto a pre čo stojí za projektom  SUSEDSTVÁ V KOMUNITE? 

DD a DSS HRON v Dubovej je zariadenie sociálnych služieb zriadené Banskobystrickým 

samosprávnym krajom ako rozpočtová organizácia s vlastnou právnou subjektivitou. Organizácia 

ponúka svoje služby od 6. 11. 2001. Predmetom činnosti je poskytovanie sociálnych služieb seniorom 

a zdravotne postihnutým občanom s telesným a zmyslovými postihnutím, odkázaných na pomoc inej 

fyzickej osoby.  

 V snahe napĺňať poslanie zariadenia: “Vlastný zmysel nachádzame v tom, že pomáhame 

hľadať zmysel iným“, neustále rozširujeme ponuku poskytovaných služieb. Realizáciou projektu 

SUSEDSTVÁ V KOMUNITE chceme prispieť k vzájomnému spoznávaniu obyvateľov obce 

a obyvateľov zariadenia. Znížiť sociálne vylúčenie a zapojenie našich klientov do komunity, 

susedstva. Prezentovať ich zručnosti a dodať im pocit potrebnosti a užitočnosti. Umožniť všetkým 

zúčastneným podeliť sa o vlastné skúsenosti a zároveň sa naučiť niečo nové od suseda. 

 

Ako, kde a kedy  bude prebieha ť projekt ? 

Zariadenie sociálnych služieb DD a DSS HRON v mesiaci máj 2016 osloví s cieľom 

a poslaním projektu obec Nemeckú a komunity v obci Nemecká. Obec Nemecká bude 

prostredníctvom rozhlasu a obecnej tabuli informovať svojich obyvateľov o podrobnostiach projektu 

SUSEDSTVÁ V KOMUNITE. 

Organizátor si začiatkom mesiaca jún 2016 vyhodnotí záujem o účasť na projekte od 

oslovených subjektov a obyvateľov obce. Následne vytvorí časový harmonogram pre konkrétne 

záujmové aktivity, ktorý zverejní prostredníctvom rozhlasu a obecnej tabuli v obci Nemecká a na web 

stránke zariadenia: www.ddhron.sk. 

V mesiacoch júl 2016  – august 2016 sa projekt  SUSEDSTVÁ V KOMUNITE   zrealizuje 

v priestoroch DD a DSS HRON. 

 

 Je potrebné si prinies ť vlastný materiál na prezentáciu svojej záujmovej a ktivity? 

Áno! Podľa záujmu o aktivity sa organizátor bude snažiť zabezpečiť materiál, ale budeme radi 

keď sa susedia budú prezentovať svojim  materiálom. 

 


