
Sieťovanie, možnosť podpory a 
spolupráce v oblasti sociálneho 

podnikania v rámci KSK

Referát pre integráciu sociálne vylúčené komunity
Košice, 16. 09. 2019



Podpora vylúčených komunít cez aktivity KC, 
neziskových organizácií a samosprávy

- pomoc a podpora pri rozvoji komunitného života komunitným
centrám, neziskovým organizáciám, občianskym združeniam a ďalším
organizáciám i jednotlivcom
- návšteva komunít za účelom spoznania ich problémov, hľadania
optimálnych riešení,
- poskytovanie informácií v oblasti vzdelávania, sieťovania
a spolupráce podporných subjektov,
- vytváranie a zapájanie sa do iniciatív a projektov na rozvoj
a zlepšovanie života komunít,
- podpora druhošancového vzdelávania (dokončenie vzdelania pre
tých, ktorí predčasne ukončili vzdelávací systém)
- aktivity, smerujúce k zvýšeniu zamestnanosti vylúčených komunít.



Podpora vylúčených komunít cez komunitné centrá

 Spolupráca s komunitnými centrami: Q koordinačné
stretnutia, informovanosť, najlepšie skúsenosti a rady,
vydávanie časopisu, pomoc pri integrácii marginalizovaných
komunít

 Advokačné aktivity za pracovníkov a prevádzkovateľov
komunitných sociálnych služieb, terénnych sociálnych
pracovníkov a ďalších ľudí, ktorí realizujú aktivity formou
podpory jednotlivcov a rodín vo vylúčených komunitách
(zdravotní asistenti, asistenti učiteľa, opatrovatelia...), aktivity
k štátnym inštitúciám (Ministerstvá, Úrad splnomocnenca
Vlády...)



Podpora rozvoja komunít a obcí cez sociálne 
podnikanie a nástroje sociálnej ekonomiky

- informovanosť, osveta, propagácia a vzdelávanie v oblasti sociálneho
podnikania a sociálnej ekonomiky
- Konzultácia pri príprave, založení a rozbehu sociálnych podnikov
pre mestá, obce, tretí sektor i podnikateľské subjekty, pre subjekty v
zriaďovateľskej pôsobnosti KSK,
- spájanie a sieťovanie subjektov napomáhajúcich k rozvoju sociálneho
podnikania v Košickom kraji,
- tvorba a realizácia projektov na rozvoj komunít, aktivít na zlepšenie
kvality života občanov
- Pomoc pri strategickom a komunitnom plánovaní (súlad so Zákonom o
sociálnych službách Zák. č. 448/2008 Zb.)
- pomoc a podpora pri realizácii zámerov na podporu trvalého zamestnania
zraniteľných a znevýhodnených skupín, (najmä dlhodobo nezamestnaných)



Prečo sociálne podnikanie?

Prečo?
- potreba riešiť nezamestnanosť znevýhodnených a

zraniteľných skupín obyvateľstva,
- riešenie sociálnej exklúzie,
- Zníženie nezamestnanosti,
- zefektívnenie dodávok pri zachovaní resp. zvýšení kvality,
- dosiahnuť synergický efekt.

Cieľ: Propagácia sociálnej ekonomiky, sociálneho
poľnohospodárstva, sociálnych podnikov ako nástroja pre riešenie
sociálnych problémov vlastnou ekonomickou a hospodárskou
aktivitou.



Ako sa realizuje podpora? 
- Informovanosť, osveta: workshopy, semináre, vydávanie časopisu

o sociálnom podnikaní
- Konzultačno-poradenská pomoc záujemcom o sociálne

podnikanie s cieľom poskytnúť konkrétnu pomoc pre subjekt,
ktorý nemá dostatočnú znalosť problematiky a chce realizovať
sociálne podnikanie.

- Podpora od prípravnej fázy až po úspešné fungovanie sociálneho
podniku. Aktivity predchádzajúce založeniu, t. j. pomoc pri audite
zdrojov, pri personálnych vstupoch, priestorových nárokov a
požiadavkách, technických možnostiach, finančných
požiadavkách, pomoc pri vypracovaní podnikateľského plánu,
podpora pri fungovaní sociálneho podniku ohľadom technických,
ekonomických a personálnych požiadavkách, stratégia, vízia,
využitie 4P (product, price, place, promotion), nastavenie
marketingového mixu 5P (+people), pri službách 7P (+processes,
physical evidence)..



Vízia v oblasti sociálneho podnikania

- Participovať na riešení problémov kraja účinnými nástrojmi ako napr. 
sociálna ekonomika, terénna sociálna práca, zvýšenie zamestnanosti.

- Poskytnúť pomoc pri zamestnaní dlhodobo nezamestnaných hlavne z 
MRK.

- Uľahčiť vstup absolventom elokovaných pracovísk zo stredných škôl na 
pracovný trh.

- Znížiť náklady na dodávky tovarov a služieb pre organizácie v 
zriaďovateľskej pôsobnosti KSK pri zachovaní doterajšej kvality. 

- Využiť synergický efekt pri fungovaní KSK



Kto pomôže pri sociálnom podnikaní na KSK?  

Košický samosprávny kraj
Referát pre integráciu sociálne vylúčených komunít
Kontakt: 

Námestie Maratónu mieru 1, kancelária 118, 

telefón: 055/72 68 297;  055/72 68 299

Eleonóra Veresová,eleonora.veresova@vucke.sk,  0918766294 

Ladislav Ontko, ladislav.ontko@vucke.sk

Maroš Kováč, maros.kovac@vucke.sk


