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Центр послуг COMIN 
 

 

Інформаційно-консультативні послуги 

Ми надаємо іноземцям інформацію та консультації з питань охорони здоров'я, психологічної 

допомоги, освіти, працевлаштування, соціальної допомоги, організації дозвілля та інших 

потреб, пов'язаних з їхнім життям та інтеграцією в Нітрі. 

 

Послуги з надання допомоги 

У місті Нітра ми надаємо допомогу виїжджаючим з України через посередників та соціальних 

працівників у вирішенні різних життєвих ситуацій та проблем, пов'язаних з їх інтеграцією та 

життям у Словаччині. Служба допомоги також включає надання матеріальної та продовольчої 

допомоги. Послуги з надання допомоги також надаються державним та приватним установам, 

закладам, школам та іншим суб'єктам, які контактують з іноземцями. 

Серед послуг допомоги - дитячий куточок, де мами можуть безпечно доглядати за своїми 

малюками, годувати та переодягати їх. Якщо їм потрібно про щось подбати, вони можуть 

залишити їх під наглядом нашого працівника на короткий проміжок часу (до 3 годин). Дитячий 

куточок відкриває свої двері для дітей різного віку, які можуть посидіти в приємній обстановці, 

виконати домашнє завдання або пограти з друзями в настільні ігри, почитати гарну книгу або 

пошукати інформацію в Інтернеті. 

 

Юридичні консультації 

Юридичні консультації для іноземців та вихідців з України включають в себе консультації з 

питань проживання, розміщення, працевлаштування, соціальної допомоги, охорони здоров'я, 

освіти та інших сфер життя в Словаччині. Консультації надаються безкоштовно словацькою та 

українською мовами. 

 

Дитячий куточок 

Дитячий куточок – це дитячий простір при COMIN, який готовий прийняти у себе кожну дитину, 

підтримати, надати необхідну допомогу та захист.  

 

Дитячий простір працює за графіком роботи COMIN центра, з понеділка по п’ятницю, 8:00-

17:00. 
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Кожного дня «Дитячий куточок» проводить спеціальні розвиваючи заходи для дітей: 

Понеділок 10:00-12:00 – День мультфільмів 

Вівторок 10:00-12:00 – День малювання 

Середа 10:00-12:00 – День читання 

Четвер 10:00-12:00 – День майстерності 

П’ятниця 10:00-12:00 – День розвитку дрібної моторики 

 

Програма "Навчання дітей"  

(чекаємо дітей, які потребують помочі в навчанні) 

Понеділок 15:00-17:00  

Вівторок 15:00-17:00  

Среда 15:00-17:00  

Четверг 15:00-17:00  

П'ятниця 15:00-17:00  

 

Программа «Я йду до школи» 

Программа навчання "Я йду до школи" розроблена для українських дітей 5-7 років, які йдуть до 

першого класу у 2023 році. Термін навчання 16.01.2023-29.05.2023 

Цілі програми – підготувати дитину до школи. 

Спеціальна програма підготовки до школи розроблена таким чином, щоб дітки мали змогу 

вибору, навчатись в українській або словацькій школах. Дітки будуть граючись навчаться 

українській та словацькій мовам, математиці, розумінню базових речей. 

Попередній розклад занять: 

Понеділок 9:00-12:00 

Вівторок 9:00-12:00 

Середа - вихідний 

Четвер 9:00-12:00 

П'ятниця 9:00-10:00 

Діткам буде видані всі необхідні матеріали для навчання. Заняття будуть проводитись у Нітрі. 

Кількість місць в групі - до 10 дітей. 
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Програма «Навчання дітей» 

Кожен день 14:00-16:00 чекаємо дітей, які потребують помічі у навчанні. Наші спеціалісти 

допоможуть дітям зробити домашні уроки, зрозуміти шкільний матеріал. Діти мають змогу, при 

необхідності, приєднатись до уроків онлайн через наші ноутбуки.  
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Informačné a poradenské služby 

Informácie a poradenstvo poskytujeme cudzincom v súvislosti so zdravotnou starostlivosťou, 

psychologickou pomocou, vzdelávaním, zamestnaním, sociálnou pomocou, voľnočasovými aktivitami 

a ďalšími potrebami súvisiacimi s ich životom a integráciou v Nitre. 

 

Asistenčné služby 

V rámci mesta Nitra poskytujeme odídencom z Ukrajiny asistenčné služby prostredníctvom 

kultúrnych mediátorov a sociálnych pracovníkov pri riešení rôznych životných situácii a problémov, 

súvisiacich s ich integráciou a životom na Slovensku. Asistenčná služba zahŕňa aj poskytovanie 

materiálnej a potravinovej pomoci. Asistenčné služby poskytujeme aj verejným a súkromným 

inštitúciám, zariadeniam, školám a iným subjektom, ktoré prichádzajú do styku s cudzincami.      

Súčasťou asistenčných služieb je detský kútik, kde sa môžu mamičky bezpečne postarať o svoje 

bábätká, nakŕmiť ich a prebaliť. Pokiaľ si potrebujú niečo vybaviť, môžu ich nechať na krátky čas (do 

3 hodín) v starostlivosti našej pracovníčky. Detský kútik je vhodný pre všetky vekové kategórie detí, 

ktoré si môžu na určitý čas v príjemnom prostredí posedieť, porobiť si domáce úlohy, alebo si zahrať 

spoločenské hry s priateľmi, prečítať si dobrú knižku, prípadne si vyhľadať informácie na internete. 

 

Právne poradenstvo 

Právne poradenstvo pre cudzincov a odídencov z Ukrajiny zahŕňa poradenstvo v oblasti pobytu, 

ubytovania, zamestnania, sociálnej pomoci, zdravotnej starostlivosti, vzdelávania a iných oblastiach 

života na Slovensku. Konzultácie poskytujeme bezplatne v slovenskom a ukrajinskom jazyku. 
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Detský kútik 

Detský kútik je priestor pre deti v COMIN, ktorý je pripravený prijať každé dieťa, podporiť ho, 

poskytnúť mu potrebnú pomoc a ochranu.  

Priestor pre deti funguje podľa rozvrhu centra COMIN, od pondelka do piatku, 8:00-16:00. 

V „detskom kútiku“ sa každý deň konajú špeciálne rozvojové aktivity pre deti: 

Pondelok 10:00-12:00 - Deň kreslených filmov 

Utorok 10:00-12:00 - Deň kreslenia 

Streda 10:00-12:00 - Deň čítania 

Štvrtok 10:00-12:00 - Deň remesiel 

Piatok 10:00-12:00 - Deň rozvoja jemnej motoriky 

 

Program "Výučba detí"  

(čakáme na deti, ktoré potrebujú pomoc pri učení) 

 

Pondelok 15:00-17:00 

Utorok 15:00-17:00  

Streda 15:00-17:00  

Štvrtok 15:00-17:00  

Piatok 15:00-17:00 

 

Program „Chodím do školy“ 

Vzdelávací program "Idem do školy" je určený pre ukrajinské deti vo veku 5-7 rokov, ktoré pôjdu do 

prvej triedy v roku 2023. Termín štúdia je 16.01.2023-29.05.2023 

Cieľom programu je pripraviť dieťa na školu. 

Špeciálny program školskej prípravy je navrhnutý tak, aby si deti mohli vybrať, či budú študovať v 

ukrajinskej alebo slovenskej škole. Deti sa počas hry naučia ukrajinský a slovenský jazyk, matematiku, 

pochopenie základných vecí. 

Predbežný rozvrh hodín: 

Pondelok 9:00-12:00 

Utorok 9:00-12:00 

Streda - voľný deň 
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Štvrtok 9:00-12:00 

Piatok 9:00-10:00 

Deti dostanú všetky potrebné materiály na učenie. Výučba bude prebiehať v Nitre. 

Počet miest v skupine je maximálne 10 detí. 

 

Program Výučba detí 

Každý deň od 14:00 do 16:00 čakáme na deti, ktoré potrebujú pomoc pri učení. Naši odborníci 

pomôžu deťom robiť domáce úlohy, pochopiť školskú látku. Deti majú v prípade potreby možnosť 

pripojiť sa k vyučovaniu online prostredníctvom našich prenosných počítačov. 

 
 
 
 
 
 
 


