
                                                                                                        
 

 

 

Interreg Europe – zlepšuje naše regióny 

                              Projekt SOCENT SPAs 

 

 

 

Doterajšie výsledky realizácie projektu SOCENT SPAs možno rozdeliť do niekoľkých 

kľúčových úrovní: 

 

1. Ovplyvňovanie stratégií a politík v oblasti sociálnej ekonomiky na Slovensku: 

• Kľúčovým výstupom projektu bolo vypracovanie „Akčného plánu regiónu Gemer - 

Sociálne podnikanie v riedko osídlených oblastiach (SOCENT SPAs)“. Jeho príprava 

zahŕňala jednak vytvorenie pracovnej skupiny expertov na sociálnu ekonomiku (SE) a 

spracovanie tzv. base-line study o regióne Gemer, a to na základe medziregionálnej 

spolupráce a výmeny skúseností medzi partnermi projektu realizovanej v Španielsku, 

Fínsku, Nemecku a na Slovensku. Príprava Akčného plánu regiónu Gemer predstavovala 

zavŕšenie dlhodobého procesu interregionálnej výmeny skúseností, získania a presunu 

know-how jednotlivých regionálnych stakeholderov, ako aj sumár príkladov dobrej praxe 

zainteresovaných aktérov projektu. 

• Viaceré príklady dobrej praxe predstavené v procese interregionálnej výmeny/učenia boli 

relevantnou inšpiráciou a vzorom pre rozvoj sociálneho podnikania na Slovensku. Zároveň 

boli identifikované obmedzenia brániace prenosu konkrétnych modelov na slovenské 

podmienky (napr. odlišné medzi-inštitucionálne vzťahy a odlišné inštitucionálne 

fungovanie či úloha organizácií/aktérov).  

• Jedným z výstupov Akčného plánu regiónu Gemer bolo vytvorenie spoločnej agendy pre 

sociálne podnikanie s presahom na sociálne podnikanie v agro-sektore na Gemeri, a to na 

úrovni orgánov štátnej a verejnej správy. Bola tiež vypracovaná i realizovaná informačná 

kampaň o sociálnej ekonomike v regióne Gemer. Cieľom tejto kampane bolo zvyšovanie 

povedomia o sociálnej ekonomike a o sociálnom podnikaní, o možnostiach, ktoré táto 

oblasť poskytuje v súvislosti s rozvojom tohto menej rozvinutého regiónu, rastu 

zamestnanosti a zlepšenia ekonomickej a sociálnej situácie jej obyvateľov. Zároveň sme 

koordinovane poskytovali záujemcom a potenciálnym novým subjektom sociálnej 

ekonomiky na Gemeri informácie o sociálnom podnikaní a možnostiach posilnenia 

podnikateľských možností v regióne. Sieťovali sme lokálnych aktérov aktívnych v oblasti 

SE, novo vzniknuté regionálne centrá sociálnej ekonomiky, aktérov z oblasti samosprávy, 

verejnej a štátnej správy i mimovládneho sektora. 

 
 
 



                                                                                                        
 

 

2. Vytváranie nových kontaktov, sietí a expertov na regionálnej i medziregionálnej úrovni.  

• Jedným z dôležitých výsledkov realizácie Akčného plánu regiónu Gemer je príprava 

informačného balíčka o využívaní nástrojov v oblasti SE/agro-sektora.  

• Ďalším z výstupov je aj vytvorenie a spravovanie databázy expertov a konzultantov v 

oblasti sociálnej ekonomiky, a to na základe mapovania existujúcich kompetencií a úloh 

pri poskytovaní informácií a poradenstve v sociálnej ekonomike. Táto databáza bude 

promovaná a šírená relevantnými informačnými kanálmi. Jedným z kľúčových expertov 

na regionálnej úrovni je zástupca Banskobystrického vyššieho územného celku (VÚC BB 

zahŕňa tiež región Gemeru), ktorý je aktívnym obhajcom sociálneho poľnohospodárstva. 

• Projektový partner Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

(MPSVaR SR) sa zúčastnil stretnutia s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 

kde sa otvorila diskusia o možnostiach podpory sociálneho poľnohospodárstva, ako aj 

podpora registrovaných sociálnych podnikov, ktorých činnosť je zameraná na agro 

sektor.   

 

 
 

• MPSVaR SR sa zapojilo do pracovnej skupiny pre sociálne poľnohospodárstvo na 

Slovensku, iniciované OZ Druživa. Táto pracovná skupina a jej zástupcovia sú aktívni 

v prezentovaní a podporovaní sociálneho poľnohospodárstva na Slovensku a jej iniciátori 

vytvárajú sieťovanie v tejto oblasti. Zároveň vytvárajú tiež povedomie o kľúčových 

problémoch a možnostiach zlepšenia nielen na regionálnej úrovni, ale aj u kľúčových 

politických predstaviteľov.  

• Na stretnutí pracovnej skupiny pre sociálne poľnohospodárstvo bol odprezentovaný 

výstup zo stretnutia z MPRV SR, stretnutie sa tiež venovalo príprave kurzu Základy 

sociálneho hospodárstva, diskusii o aktuálnych problémoch v agro sektore na Slovensku 

a hľadanie možných riešení. Rokovania sa zúčastnili aj zástupcovia akademickej obce 



                                                                                                        
 

 

(Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, ktorá vydala publikáciu Rozvojové 

vzdelávanie, Témy a metódy III, ISBN 978-80-89895-10-6), Ekonomická univerzita 

v Bratislave; zástupca Implementačnej agentúry MPSVaR SR; zástupcovia niekoľkých 

sociálnych podnikov a OZ, ako aj expert VÚC BB a Aliancia pre sociálnu ekonomiku na 

Slovensku.  
 

 
 
3. Proces učenia a výmeny skúseností na národnej i nadnárodnej úrovni 

• V priebehu implementácie projektu sa uskutočnilo množstvo rokovaní, interregionálnych 

workshopov (Rovaniemi/Fínsko; Brandenbursko/Nemecko, Gemer/Slovensko), 

bilaterálnych stretnutí stakeholderov a aktérov aktívne činných v oblasti SE. Vzájomná 

výmena know how a zdieľanie skúseností bolo kľúčové pri tvorbe Akčného plánu regiónu 

Gemer, brožúry Sprievodca príkladmi dobrej praxe v sociálnom podnikaní, vzniku databázy 

expertov a konzultantov v oblasti SE, ako aj ďalších následných krokov smerujúcich 

k rozvoju sociálneho podnikania na Slovensku.  

 

4. Publikačné a diseminačné aktivity vrátane príkladov dobrej praxe 

• Filozofia a koncepty sociálnej ekonomiky, ako aj projektu SOCENT SPAs boli široko 

prezentované na rôznych verejných podujatiach (pracovné raňajky, semináre, besedy, 

konferencie či workshopy). 

• Výsledkom týchto stretnutí bolo o. i. vypracovanie publikácie Sprievodca príkladmi dobrej 

praxe v sociálnom podnikaní – preložený do anglického jazyka a široko publikovaný. 

• Šírenie výsledkov projektu sa realizuje prostredníctvom príslušných sociálnych sietí a web 

stránok všetkých aktérov projektu s prepojením na nadnárodnú úroveň. 

         Podklady poskytli zástupcovia projektu SOCENT SPAs – EPIC Slovakia a MPSVaR SR.     

https://www.interregeurope.eu/socentspas/ 


