
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

Bratislava,  február 2010 

 
  

Materiál 
na zasadnutie miestnej rady        dňa 2.2.2010 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva      dňa 9.2.2010 
 
 
 
 

I n f o r m á c i a 
o založení Lokálneho partnerstva sociálnej inklúzie  

mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 

 
 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

Ing. arch. Andrej Petrek 
starosta mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto prerokovať 
Informáciu o založení Lokálneho partnerstva 
sociálnej inklúzie mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto 
 

 

Zodpovedné:              Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Mgr.Ing. Soňa Dočolomanská 
Ing.Mgr. Jarmila Pagáčová 

 - v materiáli 

 

        
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 
- Informácia o založení Lokálneho partnerstva 

sociálnej inklúzie mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto 

- Prílohy:  Zakladacia listina  
                  Štatút LPSI Bratislava- Staré Mesto n.o. 
                  Rozhodnutie o zápise do registra  

               CD – Projekt „Podpora inklúzie 
v komunite Staré Mesto“ 
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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 
 
 
b e r i e    n a    v e d o m i e 
 
informáciu o založení Lokálneho partnerstva sociálnej inklúzie mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto  
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D ô v o d o v á   s p r á v a 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto uznesením č.131/2009 zo dňa 
8.12.2009  v časti A schválilo zámer na založenie  Lokálneho partnerstva sociálnej inklúzie 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a v časti B požiadalo starostu mestskej časti; 

1. zabezpečiť spracovanie projektu založenia 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. 

 
Dôvodom predloženia materiálu Informácia o založení Lokálneho partnerstva sociálnej inklúzie 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „LPSI Bratislava-Staré Mesto, n.o.“) je 
zabezpečenie informovanoati miestneho zastupiteľstva v zmysle uznesenia. Materiál obsahuje 
informatívnu časť o založení LPSI Bratislava-Staré Mesto, n.o., spracovaní projektu a predložení 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok v zmysle výzvy Fondu sociálneho rozvoja 
a o zabezpečení informovanosti komunitných partnerov a občianskej verejnosti.   
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I n f o r m á c i a 
o založení Lokálneho partnerstva sociálnej inklúzie  

mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
 
 
1/Založenie Lokálneho partnerstva sociálnej inklúzie  
   mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

 
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. 

 
Zámer na založenie Lokálneho partnerstva sociálnej inklúzie Bratislava-Staré Mesto 

prerokovalo a schválilo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len 
„mestská časť“) na svojom zasadnutí v decembri 2009.  

Cieľom založenia LPSI Bratislava-Staré Mesto, n.o.je; 
• vznik partnerstva organizácií pôsobiacich na území mestskej časti, ktorých  činnosť a            

cieľové skupiny sú kompatibilné s komunitným plánom sociálnych služieb mestskej časti,  
• zabezpečenie spracovania 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. 
 
Zakladateľmi LPSI Bratislava-Staré Mesto sú komunitní partneri;  
 
1. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, IČO: 00603147 
      sídlo: Vajanského nábr. 3,  Bratislava  PSČ: 814 21  
2. MAJÁK NÁDEJE n.o.,  IČO: 31821804 
      sídlo: Karpatská 24, Bratislava,  PSČ: 811 05 
3. Jednota dôchodcov na Slovensku,  IČO: 00897019 
      sídlo: Vajnorská 1, Bratislava,  PSČ: 831 04 
4. Združenie Proti prúdu,  IČO: 36068781 
      sídlo: Karpatská 10, Bratislava, PSČ: 811 05 
5. Občianske združenie Prima,  IČO: 31789650 
      sídlo: Hviezdoslavovo nám. 17, Bratislava,  PSČ: 811 01 
6. Inštitút pre vzdelávanie a regionálny rozvoj,  IČO: 36127566 
      sídlo: Janka Kráľa 363/17, Nová Dubnica,  PSČ:  018 51 
      (kancelária: Tolstého 7, 811 06 Bratislava) 
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LPSI Bratislava-Staré Mesto n.o.  bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti 
poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti podľa osobitného zákona a to: 

• Sociálne poradenstvo zamerané na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. 
Sociálne poradenstvo sa vykonáva na úrovni základného sociálneho poradenstva 
a špecializovaného sociálneho poradenstva. Špecializované sociálne poradenstvo je 
zistenie príčin vzniku, chrakteru a rozsahu problému fyzickej osoby, rodiny alebo 
komunity a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci. Bude sa vykonávať ambulantnou 
formou prostredníctvom poradní a terénnou formou prostredníctvom terénnych 
programov. 

• Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia kultúrnych a duchovných hodnôt so 
zameraním na komunitný plán sociálnych služieb: 

      semináre, školenia, kurzy, prezentácie, besedy, osveta, 
      výstavy, kultúrne a spoločenské podujatia. 

• Služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb: 
- analýzy, 
- rozbory, 
- prieskumy, 
- služby v oblasti spracovania programov a projektov s cieľom získania 

finančných prostriedkov z rôznych fondov a zdrojov, 
- poskytovanie informácií o uvedených aktivitách prostredníctvom internetu  
      a drobných tlačovín. 

                                                                                         
Sídlo LPSI Bratislava-Staré Mesto, n.o. je na  Vajanského nábr. 3,  811 02 Bratislava. 

                                                                                      
Zakladacia listina o založení neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby 
s názvom Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie Bratislava-Staré Mesto n.o. a  Štatút neziskovej 
organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby s názvom Lokálne partnerstvo sociálnej 
inklúzie Bratislava-Staré Mesto n.o. - skrátený názov: LPSI Bratislava-Staré Mesto n.o. tvoria 
prílohy č.1 a č.2 materiálu.  
Rozhodnutím Obvodného úradu Bratislava, Staromestská 6 , 814 40 Bratislava, č. OVVS-
311/2009-NO zo dňa 18.12.2009  podľa §11 ods. 1 zákona o neziskových oirganizáciách  bola 
nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby s názvom „Lokálne partnerstvo 
sociálnej inklúzie Bratislava-Staré Mesto n.o.“ skrátený názov „LPSI Bratislava-Staré Mesto n.o.“ 
zapísaná do registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby (príloha 
č.3 materiálu). 
 

2/ Projekt LPSI Bratislava-Staré Mesto, n.o. - žiadosť o nenávratný finančný    
    príspevok v zmysle výzvy Fondu sociálneho rozvoja 

 
Názov projektu: Podpora inklúzie v komunite Staré Mesto 

Žiadateľ: Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie 
Bratislava-Staré Mesto n.o. 

Celkové výdavky projektu (EUR): 119.710,00 EUR 

Požadovaná výška NFP (EUR): 113.724,50 EUR 

Dĺžka realizácie aktivít projektu  05/10 – 04/12 

Umiestnenie projektu (NUTS III): Bratislavský samosprávny kraj 
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Projekt :                    Podpora inklúzie v komunite Staré Mesto 
            
Ciele projektu:     
1) Zvýšenie profesionálnych kompetencií a praktických zručností  komunitných lídrov 

- zamestnancov LPSI Bratislava-Staré Mesto n.o.  
2) Komunitný rozvoj  a komunitná práca v prepojení na samosprávu mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto, najmä v  oblasti boja proti chudobe a sociálnej exklúzii 
3) Aktivizácia komunity na podporu zamestnateľnosti a sociálnej inklúzie 

 
Cieľové skupiny: 
 
1/ Zamestnanci vykonávajúci politiku a opatrenia v oblasti sociálnej inklúzie vo verejnom aj  
    neverejnom sektore na území  mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

o zamestnanci mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
o zamestnanci neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby 
o zamestnanci a členovia občianskych združení 

2/ Zamestnanci  inštitúcií verejnej správy v územnom obvode mestskej časti Bratislava-Staré  
    Mesto      
3/ Koneční užívatelia výstupov z realizácie projektu;         

o sociálne znevýhodnené a sociálnym vylúčením ohrozené skupiny, napr. ľudia bez 
prístrešia, ľudia s problémami so závislosťami, rodiny, resp. rodič s deťmi v krízovej 
sociálnej situácii, marginalizované rómske komunity a pod... 

 
Aktivity : 

  
1. Vzdelávanie, poradenstvo a tvorba dokumentov strategického plánovania sociálnych 

služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v prepojení na Program 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
strategické plánovanie Hlavného mesta SR Bratislavy a Koncepciu rozvoja 
sociálnych služieb Bratislavského samosprávneho kraja  

 
2. Vytvorenie monitorovacieho systému pre vyhodnocovanie pokroku pri dosahovaní 

cieľov boja proti chudobe a sociálnej exklúzii  
 

3. Podpora prieskumu a sociálnej práce v oblasti chudoby a sociálneho vylúčenia 
 
 

Aktivita č.1 
Vzdelávanie, poradenstvo a tvorba dokumentov strategického plánovania sociálnych 
služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v prepojení na Program 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
strategické plánovanie Hlavného mesta SR Bratislavy a Koncepciu rozvoja 
sociálnych služieb Bratislavského samosprávneho kraja  
Zabezpečenie realizácie: LPSI Bratislava-Staré Mesto n.o. v spolupráci s Magistrátom 
hl.m.SR Bratislavy, Bratislavským samosprávnym krajom a Úradom práce, sociálnych vecí 
a rodiny 
Časový harmonogram: máj 2010 – november 2010  
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Podaktivity :  
1.1./ Tvorba, aktualizácia a implementácia strategických dokumentov a akčných plánov 
LPSI Bratislava-Staré Mesto n.o. na podporu zamestnateľnosti a sociálnej inklúzie na 
miestnej úrovni mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v strednodobom horizonte 

      1.2./ Vytvorenie monitorovacieho systému pre vyhodnocovanie pokroku pri     
      dosahovaní  cieľov boja proti chudobe a sociálnej exklúzii 
 

 

• 1.1./ Tvorba, aktualizácia a implementácia strategických dokumentov a akčných 
plánov LPSI Bratislava-Staré Mesto n.o. na podporu zamestnateľnosti a sociálnej 
inklúzie na miestnej úrovni mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v strednodobom 
horizonte 
 
Činnosti zabezpečujúce realizáciu podaktivity :  
1.1.1./ Analýza/ aktualizácia  súčasného stavu poskytovania sociálnych služieb  
 a zamestnateľnosti v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pre cieľové skupiny  LPSI 
 Bratislava-Staré Mesto n.o., tvorba/ aktualizácia databáz 
1.1.2./ Swot analýza sociálnych služieb a zariadení pre cieľové skupiny ohrozené  
 sociálnym vylúčením v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
1.1.3./ Identifikácia/ aktualizácia potrieb v oblasti sociálnych služieb a    zamestnateľnosti 
 pre cieľové skupiny LPSI Bratislava-Staré Mesto n.o. ohrozené sociálnym  
 vylúčením s osobitným dôrazom na rizikové skupiny   
1.1.4./ Návrh cieľov, priorít, opatrení a akčného plánu činnosti LPSI Bratislava-Staré Mesto n.o.. 
1.1.5./ Implementácia dokumentov, prieskumov a odporúčaní LPSI Bratislava-Staré   
 Mesto n.o. do strategických dokumentov komunitného plánovania sociálnych  služieb 
pre sociálne skupiny ohrozené sociálnym vylúčením v mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto  

 
 

• 1.2. Vzdelávanie, poradenstvo, konzultácie   pri tvorbe  strategických a akčných 
plánov LPSI Bratislava-Staré Mesto n.o. 
 
Činnosti zabezpečujúcej realizáciu podaktivity:  
1.2.1./ Budovanie siete a podpory efektívnej činnosti komunitných  konzultantov a poradcov  

v rámci LPSI Bratislava-Staré Mesto n.o. 
1.2.2./ Vzdelávanie, odborná príprava, poradenstvo a zahraničné know-how                         

v oblasti komunitného plánovania a komunitnej práce pre zamestnancov 
a spolupracovníkov LPSI Bratislava-Staré Mesto n.o. 

 
 
 
Aktivita č.2 
Vytvorenie monitorovacieho systému pre vyhodnocovanie pokroku pri           
dosahovaní  cieľov boja proti chudobe a sociálnej exklúzii 
 

Zabezpečenie realizácie: LPSI Bratislava-Staré Mesto n.o. v spolupráci s Magistrátom 
hl.m.SR Bratislavy, Bratislavským samosprávnym krajom a Úradom práce, sociálnych vecí 
a rodiny v Bratislave 
Časový harmonogram: máj 2010 – jún 2011  
 
Podaktivity :  
2.1. / Spracovanie, výmena, sprostredkovanie a širenie informácií, údajov, skúseností, 
príkladov dobrej praxe a vzájomnej spolupráce za účelom podpory zamestnateľnosti 
a sociálnej inklúzie 
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2.2. / Rozvoj a skvalitnenie komunikačných aktivít (senzibilizácia verejnosti, 
informovanie o činnosti LPSI, facilitácia komunikácie členov lokálneho partnerstva 
a strategických partnerov a verejnosti) 
2.3./ Poskytovanie poradenstva a konzultácií pri realizácii strategických a akčných plánov 
LPSI Bratislava-Staré Mesto n.o. 

 
       
• 2.1./ Spracovanie, výmena, sprostredkovanie a širenie informácií, údajov, 

skúseností, príkladov dobrej praxe a vzájomnej spolupráce za účelom podpory 
zamestnateľnosti a sociálnej inklúzie 
 
Činnosti zabezpečujúcej realizáciu podaktivity:  
2.1.1./ Zriadenie ON-LINE aktívnej www.stránky LPSI Bratislava-Staré Mesto n.o. 
2.1.2./ Posilňovanie a budovanie partnerských vzťahov LPSI Bratislava-Staré Mesto  
 

       
• 2.2./ Rozvoj a skvalitnenie komunikačných aktivít (senzibilizácia verejnosti, 

informovanie o činnosti LPSI, facilitácia komunikácie členov lokálneho partnerstva 
a strategických partnerov a verejnosti); 
 
Činnosti zabezpečujúcej realizáciu podaktivity:  
2.2.1./  Medializácia LPSI Bratislava-Staré Mesto n.o., projektu a aktivít 
2.2.2./  Verejné prezentácie činnosti LPSI Bratislava-Staré Mesto n.o., besedy,  
             osvetová činnosť pre zvyšovanie povedomia verejnosti 
2.2.3./   Spracovanie a distribúcia informačných materiálov a drobných tlačovín  
             pre verejnosť a komunitu Bratislava-Staré Mesto 
2.2.4/    Získavanie a  zapojenie dobrovoľníkov do programov a LPSI Bratislava- 
             Staré Mesto n.o.   
   

 

• 2.3./ Poskytovanie poradenstva a konzultácií pri realizácii strategických a akčných 
plánov LPSI Bratislava-Staré Mesto n.o.; 

 
Činnosti zabezpečujúcej realizáciu podaktivity:  

 2.3.1./ Zabezpečenie koordinácie a kooperácie pri realizácii aktivít – projektov       
                 realizovaných lokálnymi partnermi sociálnej inklúcie 
 2.3.2./ Konzultačné služby a poradenstvo  
 2.3.3./ Príprava projektových manažérov  
 
 
 
Aktivita č.3 
Podpora prieskumu a sociálnej práce v oblasti chudoby a sociálneho vylúčenia 
 

Zabezpečenie realizácie: LPSI Bratislava-Staré Mesto n.o. v spolupráci s Magistrátom 
Hl.m.SR Bratislavy, Bratislavským samosprávnym krajom a Úradom práce, sociálnych vecí 
a rodiny, Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny v SR 
Časový harmonogram: máj 2010 – apríl 2012  
 

 Podaktivity:  
 3.1./Mobilizácia lokálnych zdrojov (inštitucionálnych, ľudských, finančných) za účelom 
 sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
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 3.2./ Monitorovanie a hodnotenie dosahovania cieľov v oblasti zvýšenia zamestnateľnosti 
 a sociálnej inklúzie, strategických a akčných plánov LPSI Bratislava-Staré Mesto n.o. 
 a mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, podpora prieskumu a sociálnej práce v oblasti 
 chudoby a sociálneho vylúčenia 
 
 

• 3.1./ Mobilizácia lokálnych zdrojov (inštitucionálnych, ľudských, finančných) za 
účelom sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto; 

 
Činnosti zabezpečujúcej realizáciu podaktivity:  

 3.1.1./ Tvorba podporných a doplnkových aktivít; programov a projektov pre existujúce   
 programy na podporu zamestnateľnosti a sociálnej inklúzie v rámci  LPSI    
 Bratislava-Staré Mesto n.o. 

       3.1.2./ Aktivizácia cieľových skupín ohrozených sociálnym vylúčením formou 
         poskytovania informácií o činnosti LPSI Bratislava-Staré Mesto n.o. a o činnosti     

  a aktivitách Fondu sociálneho rozvoja   
      3.1.3/ Fundraising, podpora aktivít, programov a projektov LPSI Bratislava-Staré Mesto  
                  z miestnych, lokálnych, regionálnych a národných zdrojov 
 

 

• 3.2./ Monitorovanie a hodnotenie dosahovania cieľov v oblasti zvýšenia   
 zamestnateľnosti a sociálnej inklúzie, strategických a akčných plánov LPSI   
 Bratislava-Staré Mesto n.o. a mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, podpora 
 prieskumu a sociálnej práce v oblasti chudoby a sociálneho vylúčenia 
 

Činnosti zabezpečujúcej realizáciu podaktivity:  
 3.2.1./ Konferencia  
 3.2.2./ Zaverečná analýza, vyhodnotenie projektu, návrh odporúčaní pre LPSI  

                         Bratislava-Staré n.o. a mestskú časť Bratislava-Staré Mesto 
 
Dňa 21.12.2009 bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok v zmysle výzvy Fondu 
sociálneho rozvoja pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre novovznikajúce 
a novovzniknuté Lokálne partnerstvá sociálnej inklúzie v rámci operačného programu 
„Zamestnanosť a sociálna inklúzia“ – OP ZaSI–FSR–LPSI 2009/3.2/06. LPSI Bratislava-Staré 
Mesto je v kontakte s FSR a konečné stanovisko k finančnej podpore projektu bude doručené 
v lehote do 90 dní od dátumu podania žiadosti. 
 
Žiadosť a projekt LPSI Bratislava-Staré Mesto, n.o. sú uvedené v CD prílohe materiálu. 
 
 
 
3/ Zabezpečenie informovanosti komunitných partnerov a občianskej verejnosti 
 
Komunitní partneri – zakladatelia LPSI Bratislava Staré Mesto n.o. sú  informovaní o žiadosti a o 
projekte. Ďalšie aktuálne informácie dostanú na zasadnutí správnej rady, kde rozhodnú o činnosti 
lokálneho partnerstva na najbližšie obdobie. Informovanosť verejnosti o založení  a činnosti LPSI 
Bratislava-Staré Mesto n.o. bude zabezpečená následne v mesiaci február 2010 v spolupráci 
s mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a médiami. 
 
 
 
 


