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Sociálna inklúzia

Sociálna inklúzia, resp. sociálne začleňovanie, sa týka hlavne 
najzraniteľnejšej skupiny obyvateľstva – seniorov, detí, matiek s deťmi, 
ľudí bez domova a žijúcich v sociálne zanedbaných štvrtiach. Víziou 
rozumnej Bratislavy je zvyšovanie úrovne kvality života všetkých 
obyvateľov vrátane sociálne slabších a znevýhodnených vrstiev, ako aj 
seniorov, ktorí musia čeliť novému svetu moderných technológií. ÚIoha 

rozumného mesta spočíva najmä v podpore tvorby komunít s rovnakými 
príležitosťami, v poskytovaní sociálnych služieb využívajúcich inovatívne 
prístupy a  podpore medzigeneračného porozumenia. Dôležité je vytvárať 
podmienky pre riešenie krízových situácií, vzdelávanie (formálne i 
neformálne), trávenie voľného času a tiež zladiť pracovný život s rodinným.

Minimalizácia sociálneho vylúčenia a podpora medzigeneračného porozumenia v spoločnosti

Zvyšovanie kvality života obyvateľov v zariadeniach/centráchposkytujúcich sociálne služby a pomoc ľuďom bez domova (denné centrá, zariadenia 
opatrovateľskej služby, nocľaháreň) na báze zavádzania inovatívnych riešení:

Zvyšovanie kvality sociálnych služieb a pomoc ľuďom  

MESTO CÍTI : EMPATICKÉ MESTO

Strategický cieľ – SPOLUPATRIČNOSŤ

Opatrenia

• Počet technických inovatívnych riešení v zariadeniach pre sociálne slabších a znevýhodnenýchobčanov
• Počet podporených/realizovaných projektov v oblasti inovácií spoločenského charakteru
• Počet účastníkov realizovaných projektov zameraných na integráciu marginalizovaných skupín obyvateľov
• Počet seniorov zapojených do spoločných aktivít s mladými ľuďmi

• technického charakteru za účelom skvalitňovania prostredia(IK technológie, modernizácia existujúcich objektov, monitorovacie systémy) 
• spoločenského charakteru za účelom zmierňovania sociálneho vylúčenia a krízových situácií (prevenčné a integračné programy, edukačné pro-

gramy, voľnočasové aktivity)

Merateľné ukazovatele

Kvalitný a zdravý život znevýhodnených a sociálne slabších občanov



• zbližovanie potrieb a nárokov staršej a mladšej generácie s účelom zachovania hodnôt a tradícií staršej generácie, ich prínos do rozvoja celej 
spoločnosti

• priblíženie moderných technológií a inovácií využívaných mladými ľuďmi k  potrebám a schopnostiam/možnostiam seniorov mať z nich úžitok
• podporovanie komunikácie medzi oboma generáciami prostredníctvom spoločných kultúrnych, vzdelávacích či voľnočasových a športových 

aktivít (napr. prepojenie modernej kultúry a mladých umelcov so seniormi – využívanie vizuálneho jazyka ako komunikačného prvku medzi 
generáciami)

Podpora medzigeneračného porozumenia

Spájanie hodnôt rôznych generácií

Aktívne projekty:

Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni – Podpora sociálnych služieb v nízkopra-
hovej sociálnej službe pre deti a rodinu Fortunáčik–nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu (ESF, štátny rozpočet / hlavné mesto Bratislava)

Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti pre Krízové centrum REPULS– zariadenie poskytujúce nepretržitú pro-
fesionálnu podporu ľuďom, ktorí sa ocitli v krízovej životnej situácií predovšetkým pobytovou formou (ÚPSVaR, NFP / hlavné mesto Bratislava)
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