
PROJEKT 

„Partnerstvo - 

cesta, po ktorej 

nikto nekráča sám“  

2010-2011 

Kontakty 

 Kancelária v Liptovskom Mikuláši 

Komenského 10  

(budova Bankovního institutu VŠ) 

prízemie, č.d. 111 

PhDr. Desana Stromková 

stromkova@psi-liptov.sk, 0903/856 755 

Ing. Martina Hrušková 

hruskova@psi-liptov.sk, 0907/880 820 

Mgr. Otília Tomečková 

tomečkova@psi-liptov.sk, 0905/319 128 

Mgr. Soňa Kovačiková 

kovacikova@psi-liptov.sk, 0902/340 673 

 Kancelária v Ružomberku 

Námestie slobody  10 

(Bjorsonov dom) 

Bc. Alexandra Staňová 

stanova@psi-liptov.sk, 0915/297 368 

 Webová stránka PSI Liptov o.z. 

www.psi-liptov.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 E-mail 

psi-liptov@psi-liptov.sk 

 

 

E-mail: psi-liptov@psi-liptov.sk 

www.psi-liptov.sk 

 

Partnerstvo sociálnej inklúzie Liptov o.z. 

Komenského 10 

031 01  Liptovský Mikuláš 

 

www.fsr.gov.sk                   www.esf.gov.sk 

 
„Priestor na vašu príležitosť“ 

Liptovský Mikuláš 

Komenského 10 

Ružomberok 

Námestie slobody 10 



V rámci projektu realizujeme: 

 Metodická pomoc pri spracovaní komu-

nitných plánov rozvoja sociálnych slu-

žieb 

 Poradenstvo a konzultácie pri príprave a 

realizácii projektov v oblasti sociálnej 

inklúzie 

 Informácie o aktuálnych výzvach na 

podávanie projektov v sociálnej oblasti  

 Prieskum potrieb cieľových skupín, po-

moc pri organizovaní prieskumov v so-

ciálnej oblasti  

 Zber a medializácia pozitívnych príkla-

dov z praxe v sociálnej  oblasti s násled-

ným uskutočnením konferencie „Čo o 

nás neviete“ 

 Vzdelávanie zamerané na problematiku 

komunitného plánovania rozvoja sociál-

nych služieb 

 Medziregionálnu výmenu skúseností pri 

riešení sociálnej inklúzie 

 Informačný servis o organizáciách pôso-

biacich v sociálnej oblasti 

 Aktualizácia databázy organizácii posky-

tujúcich sociálne služby  

 Aktualizácia vlastných strategických 

dokumentov 

 Tvorba akčných plánov prostredníctvom 

činnosti pracovných skupín 

„Partnerstvo -  
cesta, po ktorej 
nikto nekráča sám“ 

PSI Liptov o.z. pôsobí v regióne už 5 rokov. 

Jeho zámerom je rozvíjať spoluprácu medzi 

organizáciami a inštitúciami zaoberajúcimi sa 

riešením sociálnych problémov. PSI Liptov 

o.z. mapuje sociálne potreby jednotlivých 

komunít a občanov, tvorí strategické doku-

menty, akčné a komunitné plány.   

Projekt „Partnerstvo - cesta, po ktorej 

nikto nekráča sám“ schválený Fondom 

sociálneho rozvoja začalo PSI Liptov o.z. 

realizovať vo februári 2010. Tento projekt sa 

realizuje vďaka podpore z Európskeho so-

ciálneho fondu v rámci Operačného progra-

mu Zamestnanosť a sociálna inklúzia: 

Prioritná os 2 -  Podpora sociálnej inklúzie 

Opatrenie 2.1 Podpora SI osôb ohrozených 

soc. vylúčením alebo sociálne vylúčených 

prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti 

s osobitným zreteľom na MRK. 

Trvanie projektu: 2/2010 - 9/2011 

Výška NFP: 86 206,80 €  

 

Cieľové skupiny 

 Obyvatelia segregovaných a separova-

ných rómskych komunít  

 Občania v nepriaznivej sociálnej situácii, 

deti, plnoleté fyzické osoby, rodiny, ko-

munity ohrozené sociálnym vylúčením, 

vylúčené alebo marginalizované  

 Fyzické osoby s ťažkým zdravotným 

postihnutím, občania s nepriaznivým 

zdravotným stavom, seniori  

 Mladí dospelí po ukončení ústavnej 

starostlivosti a náhradnej rodinnej sta-

rostlivosti  

 Zamestnanci vykonávajúci politiky 

a opatrenia v oblasti sociálnej inklúzie 

vo verejnom aj v neverejnom sektore  

Aktivity projektu 

Hlavná aktivita projektu „Podpora zvyšo-

vania profesionality výkonu a budovanie 

ľudských kapacít v oblasti sociálnej inklú-

zie“ sa bude realizovať prostredníctvom 

nižšie uvedených činností: 

 monitorovanie strategických dokumen-

tov a koordinácia aktivít pri napĺňaní ich 

opatrení v sociálnej inklúzii 

 mobilizácia zdrojov regiónu a ich sieťo-

vanie za účelom posilnenia sociálnej 

inklúzie a senzibilizácia verejnosti 

 zvyšovanie odbornosti a budovanie ka-

pacít v oblasti sociálnej inklúzie 

v regióne Liptov 

Projekt 


