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V súčasnosti sa popri rozvoji všetkých oblastí ľud-
ského života často zabúda na sociálnu problemati-
ku, ktorá stojí na periférii záujmu samospráv naj-
mä v menších regiónoch. Mesto Leopoldov sa za-
pojilo do Partnerstva sociálnej inklúzie okresu 
Piešťany a Hlohovec (PSIOPH), ktoré je novou 
možnosťou ako podporiť riešenia rôznych sociál-
nych problémov v regióne. PSIOPH je otvoreným 
neziskovým združením s cieľom rozvíjať partner-
stvo, realizovať programy a projekty sociálneho vy-
lúčenia, podporovať rozvoj aktívnej politiky trhu 
práce a zlepšenie životných podmienok najmä sku-
pín občanov, ktorí sú dlhodobo vystavení sociál-
nemu vylúčeniu a znevýhodnení pri vstupe na trh 
práce. Partnerstvo pôsobí v oblasti podpory za-
mestnanosti a podpory sociálne znevýhodnených obyvateľov, ktorú realizuje aj prostredníc-
tvom projektov v rámci Európskeho sociálneho fondu a Fondu sociálneho rozvoja. Snaží sa 
spolupracovať so združeniami podobného charakteru s cieľom výmeny informácií a spo-
lupráce pri získavaní finančných prostriedkov na riešenie problematiky sociálnej inklúzie 
(vylúčenia). V súvislosti s tým partnerstvo organizuje rôzne aktivity so zámerom podporovať 
tvorbu projektov či vzdelávať svojich členov a aktivistov. 
Prvým projektom, ktoré partnerstvo realizuje a do ktorého je teda zapojené aj mesto 
Leopoldov je projekt „Spolupráca“ podporený v rámci Operačného programu SOP Ľudské 
zdroje a spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu. Projekt trvá takmer rok a jeho 
cieľom je upevňovať partnerstvo a pripraviť členov PSIOPH na riešenie otázok sociálnej in-
klúzie vo svojom regióne. V rámci projektu bude vypracovaná analýza stavu a potrieb cie-
ľových skupín, teda občanov, ktorí sú sociálne vylúčení alebo sú ohrození sociálnym vylú-
čením. Aktivity projektu budú zamerané aj na získavanie nových členov a spolupracujú-
cich partnerov. Projekt aj partnerstvo teda môže byť dobrou príležitosťou aj pre aktivistov či 
organizácie, ktoré majú záujem podporiť riešenie tejto problematiky nielen v našom meste. 
Výhody a pozitíva plynú najmä z možnosti získavať informácie, spolupracovať a vzdelávať 
sa, čo je aj jedným zo základných krokov pri získavaní financií z rôznych projektov 
(www.psioph.sk).
Projekt „Spolupráca“ bol reakciou na výzvu SOP ĽZ – FSR – 2007 / 2.1 / 03 a bol podpore-
ný v rámci Operačného programu SOP Ľudské zdroje, Priorita 2 - Posilnenie sociálnej in-
klúzie a rovnosti príležitostí na trhu práce, Opatrenie 2.1 Zlepšenie zamestnateľnosti skupín 
ohrozených sociálnym vylúčením, oblasť pomoci Sociálna inklúzia. Je spolufinancovaný z 
Európskeho sociálneho fondu, (ďalej len „ESF“).

Mária Moravčíková
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