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o d p o r ú č a  
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na založenie Lokálneho partnerstva sociálnej 
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Mgr.Ing. Soňa Dočolomanská 
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Spracovateľky             Materiál obsahuje: 
 

Mgr.Ing. Soňa Dočolomanská 
predsedníčka komisie sociálnej, 
zdravotnej a rodiny, 
členka pracovnej skupiny 
komunitného plánovania 
 

Ing.Mgr. Jarmila Pagáčová 
vedúca oddelenia sociálnych vecí, 
členka pracovnej skupiny 
komunitného plánovania 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu 
- Zámer na založenie Lokálneho partnerstva 

sociálnej inklúzie mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto s prílohami 

- Stanovisko komisie sociálnej, zdravotnej  
   a rodiny 
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N á v r h    u z n e s e n i a 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
 
A.  s c h v a ľ u j e 
 
zámer na založenie Lokálneho partnerstva sociálnej inklúzie mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto  
 
 
B.  ž i a d a 
 
starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 

1. zabezpečiť spracovanie projektu založenie Lokálneho partnerstva sociálnej inklúzie mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto a predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok v zmysle 
výzvy Fondu sociálneho rozvoja, 

2. zabezpečiť informovanosť miestneho zastupiteľstva, komunitných partnerov a občianskej 
verejnosti. 
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D ô v o d o v á   s p r á v a 
 
 

Dôvodom predloženia materiálu je zabezpečiť informovanosť poslancov Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, komunitných partnerov a občianskej 
verejnosti o zámere vytvoriť Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie mestskej časti v zmysle 
aktuálnej výzvy Fondu sociálneho rozvoja pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 
Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie, ako formalizované partnerstvo organizácií pôsobiacich na 
území mestskej časti, bude zabezpečovať v spolupráci s mestskou časťou realizáciu cieľov a úloh 
vyplývajúcich zo strategických materiálov rozvoja sociálnych služieb v mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto.  
 
Materiál obsahuje informácie o: 
1.  výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre novovznikajúce  
     a novovzniknuté Lokálne partnerstvá sociálnej inklúzie  (Operačný program Európskeho  
     sociálneho fondu / Fondu sociálneho rozvoja),  
2.  cieľoch a činnosti Lokálneho partnerstva sociálnej inklúzie všeobecne 
3.  náplni činnosti Lokálneho partnerstva sociálnej inklúzie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

v nadväznosti na priority sociálneho rozvoja mestskej časti. 
 
Predkladaným materiálom „Zámer na založenie Lokálneho partnerstva sociálnej inklúzie mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto“ máme ambíciu:  
• schválenie zámeru na založenie partnerstva v zmysle podmienok stanovených vo výzve Fondu 

sociálneho rozvoja miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len 
„miestne zastupiteľstvo“), 

• následné spracovanie projektu na založenie Lokálneho partnerstva sociálnej inklúzie mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto v zmysle výzvy Fondu sociálneho rozvoja,  

• predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt zriadenia Lokálneho 
partnerstva sociálnej inklúzie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 

• zabezpečenie informovanosti miestneho zastupiteľstva, komunitných partnerov a občianskej 
verejnosti, 

• vzniknutým staromestským Lokálnym partnerstvom sociálnej inklúzie zabezpečiť spracovanie 
projektov na podporu realizácie aktivít vyplývajúcich z prioritných cieľov sociálneho rozvoja 
mestskej časti v zmysle programu na podporu sociálnej inklúzie pre sociálne znevýhodnené 
skupiny a jednotlivcov v rámci svojej územnej pôsobnosti, financovaných prostredníctvom FSR 
alebo iných darcov a ich predloženie na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 
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Z á m e r 
na založenie Lokálneho partnerstva sociálnej inklúzie  

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
 
 
1. Informácia o výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 
 

Fond sociálneho rozvoja pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlásil dňa 
20.10.2009 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre novovznikajúce 
a novovzniknuté Lokálne partnerstvá sociálnej inklúzie v rámci operačného programu 
„Zamestnanosť a sociálna inklúzia“ – OP ZaSI–FSR–LPSI 2009/3.2/06.  

Výzva je zameraná na podporu novovznikajúcich lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie 
(ďalej len „LPSI“), ktoré majú svojou systematickou činnosťou napomáhať pri rozvoji a riešení 
problémov osôb a komunít ohrozených sociálnou exklúziou na miestnej úrovni. 

Zámerom je využiť synergický efekt vzájomnej spolupráce pri poskytovaní informácií, podpore 
a pomoci rozvoja lokality a odborného poradenstva v oblasti sociálnej inklúzie smerujúcej 
k aktívnemu zapájaniu osôb ohrozených sociálnym vylúčením a osôb sociálne vylúčených 
a komunít na riešení ich osobnej situácie aj situácie v komunite. Špecifickými cieľmi výzvy sú:  - 
podpora budovania partnerstva;  

 - podpora a zlepšenie povedomie verejnosti vo vzťahu k sociálne vylúčeným alebo 
ohrozeným sociálnym vylúčením;  

 - zvýšenie účasti zainteresovaných strán pri identifikácii a riešení problémov sociálnej 
inklúzie na miestnej úrovni prostredníctvom partnerstiev;  

 - podpora aktivít LPSI;  
 - zvyšovanie profesionality pracovníkov a budovania ľudských kapacít v oblasti 

sociálnej inklúzie. 
Oprávnenými žiadateľmi o nenávratný finančný príspevok sú novovznikajúce LPSI na miestnej 

úrovni, t.j. na území miestnej samosprávy nižšej úrovne ako región, ktorými sú právnické osoby 
zriadené zastupiteľstvami samospráv a inými kľúčovými organizáciami, občianskymi združeniami, 
neziskovými organizáciami, ktoré vo svojej územnej pôsobnosti iniciujú a aktívne podporujú 
procesy pri riešení sociálnych otázok. Z hľadiska právnej formy  LPSI môže byť založené ako 
nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby podľa zákona č. 213/1997 Z.z. 
o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších 
predpisov (odporúčaná právna forma). 

Oprávneným miestom realizácie projektov je územie Bratislavského samosprávneho kraja. 
Minimálna dĺžka realizácie projektu je stanovená na 18 mesiacov a maximálna na 24 mesiacov 

od začatia realizácie projektu. 
Termín ukončenia predkladania žiadostí je 21.12.2009. 

 
Finančné zabezpečenie 
 

Pomoc je poskytovaná formou nenávratného finančného príspevku. Financovanie projektu sa 
uskutočňuje v zmysle platného Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho 
fondu na programové obdobie 2007 – 2013 systémom refundácie, systémom zálohových platieb, 
kombináciou systému zálohových platieb a systému refundácie. Žiadateľ si môže vybrať spôsob 
financovania, ktorý bude záväzný počas celej doby trvania realizácie projektu.  

Minimálna výška pomoci je 80.000 € a maximálna výška 120.000 € na jeden projekt. 
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Štruktúra financovania celkových oprávnených výdavkov na projekt: 
 

A.  Spolufinancovanie z ESF (Európsky sociálny fond): 80,75 % 
B.  Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: 14,25 % 
C.  Spolufinancovanie zo zdrojov žiadateľa: 5 % 

         Spolu: 100 % 
 
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ZaSI – FSR – LPSI 
2009/3.2./06 pre novovznikajúce a novovzniknuté Lokálne partnerstvá sociálnej inklúzie je 
uvedená v prílohe č.1.  
 
2. Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie  
 

Pre Fond sociálneho rozvoja je práca v partnerstve zásadou. Podmienkou pre vytvorenie 
partnerstva medzi verejným, súkromným a tzv. tretím, mimovládnym sektorom je 
dodržiavanie určitých pravidiel . Dôvera medzi týmito sektormi sa buduje dlho a ťažko  a ľahko 
sa stráca. Tieto sektory majú rozdielnu kultúru, používajú odlišný jazyk. Nevyhnutná je pravidelná 
komunikácia. Dobrým dôvodom pre spoluprácu je geografický priestor, územie, v ktorom 
spoločne žijú a chcú tvoriť spoločné hodnoty. Lokálne partnerstvá sociálnej inklúzie sú 
nezávislé miestne združenie vytvorené zo zástupcov komunity a osôb, ktoré zastupujú kľúčové 
partnerské organizácie, občianske združenia a jednotlivcov so skúsenosťami z podnikania. 
 
Členovia Lokálneho partnerstva sociálnej inklúzie (LPSI) vytvoria Riadiaci výbor (10 až 15 
členov), ktorý rozhoduje o strategických otázkach. Využívajú pri tom spoločný potenciál 
talentov, skúseností a vedomostí. Rozhodovaniu musí predchádzať diskusia s miestnou 
komunitou. 
 

Zásady práce v partnerstve 
� Práca v partnerstve je kľúčom k úspechu 
� Žiadny partner nediktuje ostatným , normou je práca na báze konsenzu 
� Každý partner očakáva, že bude vypočutý a že jeho túžby a ambície budú zohľadnené 
� Každý partner dodržiava pravidlá a ku každému sa správa s rešpektom 
 
Ako sa LPSI odlišuje od iných partnerstiev? 
LPSI sú partnerské združenia, ktorých zámerom je umožniť občanom na lokálnej úrovni aktívne 
sa zúčastňovať rozhodovacieho procesu. Úlohou LPSI je umožniť, aby aktívni občania a miestne 
komunity spoločne riešili sociálne otázky. LPSI uplatňuje spôsob práce zdola nahor namiesto 
spôsobu zhora nadol. LPSI sa zapája do aktivít miestnej komunity mnohými spôsobmi (napríklad 
komunitnými fórami), musia však byť vnímané ako skutoční obhajcovia miestnych názorov. 
 
Aké sú priority LPSI?  
Štruktúra LPSI je postavená na štyroch základných princípoch: 
� Potreba stimulovať ekonomickú aktivitu 
� Potreba propagovať rovnaké príležitosti a znižovať sociálnu exklúziu (vylúčenie) 
� Potreba hľadať nové inovačné prístupy k účasti komunity 
� Potreba lepšej koordinácie na vládnej úrovni (miestnej aj národnej) a v existujúcich verejných,       
    súkromných a dobrovoľníckych organizáciách (MVO)  
 
 
 
Zmluva o spolupráci v partnerstve 



 6 

Písomná zmluvu o spolupráci neznamená vzájomnú nedôveru. Umožní pomenovať oblasť a 
rozsah vzájomnej spolupráce, ako aj podmienky, za ktorých zmluvní partneri budú plniť predmet 
zmluvy. V zmluve môžete podchytiť aj finančné záležitosti medzi spolupracujúcimi subjektmi. 
Uzavretie Zmluvy o spolupráci rieši § 51 Občianskeho zákonníka. Partnerstvá sa môžu 
formalizovať, alebo ostať na neformálnej úrovni.   
 
• Ciele a poslanie partnerstva 

 
Partnerstvo je otvorené neziskové združenie fyzických a právnických osôb, zriadené   

s cieľom realizovať a podporovať projekty a programy, ktoré sú zamerané na popis, analýzy, 
definovanie a návrhy na riešenie sociálnej inklúzie. Partnerstvo má byť založené v súlade 
s poslaním a zameraním Európskeho sociálneho fondu (ďalej len „ESF“) a Fondu sociálneho 
rozvoja (ďalej len „FSR“). Poslaním fondu sociálneho rozvoja je vytvoriť podmienky pre 
postupné zapájanie cieľových skupín a komunít do spoločenských a ekonomických aktivít za 
účelom zvýšenia kvality života. Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie má poslanie nadväzujúce na 
poslanie Fondu sociálneho rozvoja, pretože je jeho realizačným nástrojom (viď príloha č.2). 

 
Ciele a činnosť partnerstva v súlade s poslaním, stratégiou a cieľmi FSR: 

o  budovanie verejného povedomia 
o  podporovanie kampane na podporu aktivít FSR vo vybraných krajoch 
o  výchova slovenskej verejnosti k tolerancii voči znevýhodneným skupinám    
       a osobám zasiahnutým sociálnym vylúčením  
o  zabezpečenie vysokej transparentnosti projektov podporených FSR. 
 

Hlavné ciele stratégie FSR 
pre regionálnu a miestnu podporu a komunikáciu sú: 

o poskytovať jasné a užitočné informácie prijímateľom o aktivitách a zásadách FSR 
o zvýšiť povedomie a podporu rozvoja sociálneho kapitálu a aktivít FSR medzi širšou 

verejnosťou, cieľovými prijímateľmi, vládnymi predstaviteľmi, miestnymi orgánmi 
a tvorcami politiky 

o stimulovať miestne iniciatívy zamerané na problém chudoby 
o stimulovať verejný záujem o budovanie partnerstva, prístupy zamerané na účasť 

v partnerstve a komunitný rozvoj 
o zabezpečovať efektívnejšiu komunikáciu FSR so zainteresovanými stranami 
o poskytovať sociálne vylúčeným skupinám adekvátne informácie o aktivitách FSR 
o zabezpečiť multiplikáciu skúseností a „najlepších praktík“ získaných v priebehu        

realizácie projektov. 
 
 
• Oblasť pôsobnosti partnerstva 
 
Obdobie, na ktoré sa uzatvára partnerstvo sa môže pohybovať od krátkodobého po dlhodobé. 
Partnerstvá môžu byť sformované pre ľubovoľný počet spoločne nadobúdaných cieľov.  
Z neformálneho aj formálneho hľadiska majú podobnosť v tom, že: 

- ich výsledkom je vzájomná výhodnosť 
- sa delia o kompetencie v rozhodovaní 
- majú spoločné záujmy o využívanie zdrojov 
- spoločne zodpovedajú za pokrok a riziká. 

 
Partnerstvá majú byť flexibilné, zrozumiteľné a majú prinášať uspokojenie potrieb.  
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Do pôsobnosti partnerstva patrí: 
o vytváranie programu, stratégie a akčných plánov sociálnej inklúzie v rámci svojej územnej 

pôsobnosti, ktoré predkladajú oprávnení žiadatelia v rámci územnej pôsobnosti partnerstva 
o realizácia projektov a programov sociálnej inklúzie financovaných v rámci ESF a FSR 

s celookresným, regionálnym, resp. nadregionálnym rozsahom. 
 

LPSI sa zameriava na poskytovanie nasledujúcej pomoci: 
o pri riešení problémov cieľových skupín formou konzultácií, poradenstva a projektovania 
o pri prekonávaní problémov 
o pomoc pri realizácii projektov. 

 
• Projektové riadenie a projekty 

 
LPSI pracuje na základe princípov projektového riadenia, čo znamená, že každá činnosť je vopred 
projektovo pripravená s jasným definovaním cieľov, formou projektov. Každý cieľ má svoje 
výstupy dosiahnuté aktivitami projektu. Aktivita je definovaná, keď je presne určená logická 
plánovacia súvaha, ktorá obsahuje: 

� Popis: podrobný popis zámeru, cieľov, aktivít a výstupov 
� Ukazovatele: objektívne zmerateľné ukazovatele, indikátory, kritériá na dosiahnutie cieľov, alebo 

realizácie aktivity 
� Audit: spôsob kontroly toho, či je cieľ dosiahnutý a či je aktivita ukončená 
� Riziká: vymenovanie všetkých rizík, ktoré môžu nastať pri dosahovaní cieľov a pri realizácii aktivít 
� Osoby /Partneri: kto bude za dosiahnutie cieľov a realizáciu aktivít zodpovedný a kto to zrealizuje 
� Organizácia: čo musí byť zorganizované pre to, aby boli ciele dosiahnuté a aktivity vykonané 
� Informácie: ktoré informácie sú potrebné pre to, aby boli aktivity vykonané 
� Územie: konkrétne aké územie bude zasiahnuté aktivitami 
� Miesto: kde konkrétne budú aktivity vykonávané 
� Technika: súhrn všetkej techniky, ktorá bude potrebná na realizáciu aktivít 
� Financie: koľko finančných prostriedkov bude potrebných na realizáciu aktivít 
� Čas: kedy sa aktivita začne a kedy sa ukončí 
 
Všetky aktivity, prostredníctvom ktorých sa dosahujú ciele, sa vykonávajú z pohľadu 
uspokojenia potrieb cieľovej skupiny. K tomu slúžia pre LPSI: 
o akčné plány / určenie špecifických krokov potrebných na dosiahnutie cieľov LPSI 
o zdroje / identifikácia potrebných zdrojov a spôsobu ich získania 
o úlohy a funkcie / rozdelenie činnosti 
o budovanie kapacít / budovanie na silných stránkach LPSI a riešenie oblastí, ktoré sú slabými 

stránkami LPSI  
 

Pri projektovom riadení LPSI berie do úvahy: 
o udržateľnosť projektu 
o súlad s rezortnou politikou a plánom miestneho rozvoja 
o komunitu, žiadateľa o grant a príspevky partnerov v rôznej forme hlavne vo finančnej  
o prípravu žiadosti o grant 
o realizáciu projektu 
o monitorovanie /dohľad 
o indikátory výstupov, výsledkov a dopadov. 
 
 
 
Projektový cyklus 
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Vytváranie programov 
 
Programy, ktoré partnerstvo vytvára, sú zamerané na: 
o podporu znižovania nezamestnanosti 
o trvalo udržateľné pracovné miesta 
o vytváranie nových pracovných miest najmä pre občanov s nízkym a stredným stupňom 

vzdelania 
o zamestnateľnosť občanov, ktorí prišli o zamestnanie bez osobného pričinenia, ale aj 

z vlastnej viny 
o programy na podporu sociálnej inklúzie zameraných na sociálne znevýhodnené 

skupiny (ako sú napr. matky po materskej dovolenke, dlhodobo nezamestnaní, 
občania vyžadujúci osobitnú pomoc a pod...) a jednotlivcov v rámci svojej územnej 
pôsobnosti financovaných prostredníctvom FSR, alebo iných darcov (donorov) 
a predkladaných oprávnenými žiadateľmi v rámci územnej pôsobnosti partnerstva. 

 
 

 
3. Zameranie činnosti Lokálneho partnerstva sociálnej inklúzie mestskej časti  
 Bratislava-Staré Mesto v prepojení na strategické plánovanie sociálneho rozvoja  
 

Projekt  LPSI mestskej časti Bratislava-Staré Mesto bude zameraný na vznik komunitného 
partnerstva – formalizovaného združenia partnerských organizácií pôsobiacich na území mestskej 
časti, ktorých činnosť je vzájomne kompatibilná a orientovaná na  prioritné oblasti sociálneho 
rozvoja v zmysle strategických koncepčných materiálov mestskej časti.                                          
   

 

• Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti  
Bratislava-Staré Mesto 

1.Signály 
problémov 

2.Definovanie 
problému 

a identifikácia 
príčin 

3.Návrh na formu 
riešenia problému 
a projekt riešenia 

4.Realizácia 
projektu 

5.Vyhodnoteni
e projektu 

a návrhy na 
ďalšie riešenie 

6.Redefinícia 
problému 
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Priorita 2.1 
Komunitné plánovanie a rozvoj sociálnych služieb so zvýšenou kvalitou s prihliadnutím na 
aktuálne trendy 
 

Opatrenie  č.2.1.1 
Realizácia komunitného plánu sociálnych služieb pre seniorov 
 

Podporované aktivity: 
- Podpora projektov rozvoja služieb zameraných na predchádzanie alebo znižovanie 

možných dôsledkov emergentných situácií u seniorov s cieľom zaisťovania ich bezpečia. 
Navrhovaní partneri:  

o  Jednota dôchodcov Slovenska 
o  združenia občanov so zdravotným postihnutím 
o  OZ pomoc obetiam násilia 
o  Mestská polícia 

 

Opatrenie  č.2.2.2           
Realizácia koncepcie rozvoja sociálnych služieb pre ďalšie cieľové skupiny občanov v komunite: 

o  občania so zdravotným postihnutím 
o  rodiny a neúplne rodiny 
o  občania odkázaní na osobitnú pomoc; 

• dlhodobo nezamestnaní 
• obete násilia  
• ľudia bez domovov 
• odchovanci detských domovov 
• ľudia s problémami so závislosťami  
• neprispôsobiví občania 
• migranti a návštevníci zo zahraničia v krízovej situácii 

 

Podporované aktivity: 
- Spracovanie komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb   
- pre ďalšie cieľové skupiny 
- Investície do výstavby, rozvoja a debarierizácie  zariadení sociálno – zdravotných  služieb pre 

cieľové skupiny 
- Podpora projektov komunitných partnerstiev zameraných na rozvoj: 

� moderných doplnkových  služieb vo vzťahu k základným  
                    sociálno-zdravotným službám;  

� monitoring pomoci  
� vyhľadávacia služba 
� krízová intervencia 
� krízové linky   
� psycho-sociálne a sociálno-právne poradenstvo 
� asistencia 
� materské, detské a rodičovské centrá a kluby 

� ambulantných a pobytových zariadení pre ľudí so zdravotným  
postihnutím a pre ľudí s problémami so závislosťami 

� kontaktné centrá  
� rehabilitačno-doliečovacie / resocializačné strediská 
� domovy na polceste 
� chránené pracoviská  
� chránené  bývanie 

� terénnych podporných sociálnych služieb, ambulantných  
                    sociálno- zdravotných služieb, aktivizačných služieb;  
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� komunitné  centrá  
� zariadenia krízovej intervencie 
� denné centrá  
� terénne sociálne služby pre ľudí s duševnou poruchou 
� strediská osobnej hygieny a práčovňa  
� organizovanie verejno-prospešných prác 
� podporované zamestnávanie 
� podporované bývanie v prirodzenom prostredí 

 

- Podpora prepojenia služieb pre cieľové skupiny na mestskú/ regionálnu  sociálno-zdravotnú sieť, 
na štátnych a neštátnych poskytovateľov sociálno - zdravotných  služieb 

- Združovanie finančných a ľudských zdrojov-outsourcing 
- Mapovanie dostupných a nedostatkových služieb   

 
Navrhovaní partneri:  

o MAJÁK NÁDEJE n.o.  
o UNICEF 
o  OZ Proti prúdu  
o  OZ Domov pre každého 
o  Inštitút pre vzdelávanie a regionálny rozvoj 
o  OZ Prima 
o  resocializačné centrá 
o  Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 
o  OZ Bol raz jeden človek 
o  OZ Krídla 
o  chránené pracoviská 
o  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave 
o  agentúry podporovaného zamestnávania 
o  materské centrá 
o  krízové linky 

 
Priorita 2.2 
Zdravotná starostlivosť, informovanosť a prevencia v oblasti zdravia 
 

Opatrenie  č.2.2.2           
Informovanosť a prevencia v oblasti zdravia  
(realizácia opatrenia je len čiastočne v kompetencii mestskej časti) 
 

Podporované aktivity: 
- Vytváranie verejných partnerstiev so subjektmi pôsobiacimi v oblasti prevencie negatívnych 

sociálno – zdravotných spoločenských  javov. 
Navrhovaní partneri:  
Viď opatrenie 2.2.2. v spolupráci so zdravotníckymi zariadeniami.  
 

Akčný a finančný plán PHSR tvorí prílohu č.3. 

 
• Prepojenie lokálneho partnerstva sociálnej inklúzie na  komunitné plánovanie sociálnych 

služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
        

Zástupcovia LPSI sa stanú členmi pracovnej skupiny komunitného plánovania mestskej časti  
Bratislava-Staré Mesto; ako poskytovatelia sociálnych služieb s pôsobnosťou na území mestskej 
časti a/ alebo ako prizývaní odborní poradcovia (uzn. MZ č.34/2009). 
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Stanovisko Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny zo dňa 30.11.2009 
(prítomní 4 poslanci, členovia komisie SZR) 
 
Komisia SZR prerokovala Zámer na zriadenie Lokálneho partnerstva sociálnej inklúzie  mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu zámer schváliť podľa návrhu 
uznesenia a doplniť materiál o informáciu o povinnej finančnej spoluúčasti mestskej časti 
zahrnutej do návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2010 – 2012 
a rozpočtu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na 
roky 2010 – 2012.  
 
 
 
Minimálna  výška finančnej pomoci na projekt LPSI: 80 tis.EUR 
Minimálna finančná spoluúčasť mestskej časti Bratislava-Staré Mesto: 4 tis. EUR 
Maximálna  výška finančnej pomoci na projekt LPSI: 120 tis.EUR 
Maximálna finančná spoluúčasť mestskej časti Bratislava-Staré Mesto: 6 tis.EUR 
 
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2010 – 2012 a rozpočtu tvorby 
a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2010 – 2012. 
 
Bežný rozpočet na roky 2010-2012  
 
Odd.  
skupina 
trieda 

Ekonomické 
členenie príjmov a 
výdavkov 

2010 
výdavky 

v tis.EUR 

2011 
výdavky 

v tis.EUR 

2012 
výdavky 

v tis.EUR 
06.2.0 Rozvoj obcí 299 60 60 
 v tom    
 3. príprava 

a spolufinancovanie 
rozvojových projektov 

33 10 10 

 
 
V Bratislave dňa 1.12.2009 
 
 
      Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská 
      predsedníčka komisie  
                                                                       sociálnej, zdravotnej a rodiny   


