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Názov projektu
Podpora opatrovateľskej služby v obci Nemecká
Názov Operačného programu
Operačný program Ľudské zdroje
Kód výzvy a ITMS kód projektu
Kód Výzvy: OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01
Kód projektu: 312041R836
Názov prioritnej osi, opatrenia a rámcovej aktivity
Prioritná os: 4 Sociálne začlenenie
Investičná priorita: 4.2 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a
kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného
záujmu
Špecifický cieľ: 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj)
Obec Nemecká / okres Brezno / Banskobystrický samosprávy kraj
Časový rámec realizácie projektu (dátum začatia a dátum ukončenia realizácie projektu:
01.02.2019 – 31.03.2021
Rozpočet projektu (celkové náklady na projekt a výška poskytnutého nenávratného
finančného príspevku)
74 100,00 EUR
Kontaktné údaje prijímateľa (názov a sídlo prijímateľa, meno kontaktnej osoby pre
projekt, telefón, fax, e-mail, webová stránka)
Obec Nemecká, Hronská 37/37, 976 97 Nemecká
Branislav Čižmárik - starosta obce
starosta@nemecka.info, 0911 654 344
www.nemecka.info
Ciele projektu (uveďte kľúčové slová)
opatrovateľská služba, terénna sociálna služba, komunitná forma
Cieľové skupiny (uveďte kľúčové slová)
1. plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby
2. zamestnanci vykonávajúci politiku a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia
vo verejnom sektore
Stručný opis projektu: (max. 50 riadkov)
1. Ciele
Cieľom projektu je podpora poskytovania domácej opatrovateľskej služby ako terénnej
sociálnej služby komunitnou formou za účelom eliminovania umiestňovania klientov do
inštitúcií. Cieľom projektu je zabezpečiť rozvoj životnej úrovne cieľových skupín a zlepšiť
prístup ku kvalitným a cenovo prístupným sociálnym službám prostredníctvom
poskytovania opatrovateľskej služby v obci Nemecká. Uvedený cieľ prispeje k
predchádzaniu umiestňovania klientov do zariadení sociálnych služieb, kedy často práve
zmena domáceho prostredia nepriaznivo vplýva na ich celkový psychický a zdravotný stav.
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Prijímateľ vyplní najneskôr do 1 mesiaca odo dňa začatia realizácie projektu.

Prostredníctvom odborne poskytovanej opatrovateľskej služby sa zlepší kvalita života
seniorov a zdravotne postihnutých občanov, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu.
Zámerom realizácie projektu je:
● zabezpečiť realizáciu práva občana na poskytovanie služby so zohľadnením ľudskoprávneho a nediskriminačného prístupu a dôrazom na rešpektovanie ľudskej dôstojnosti;
● zabezpečiť dostupnosť opatrovateľskej služby v súlade s potrebami cieľových skupín a
komunity;
● presadiť princíp integrovanej dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti.
2. Plánované aktivity (max. 15 riadkov)
Hlavnou aktivitou projektu, ktorou sa zabezpečí naplnenie cieľu projektu je „Poskytovanie
opatrovateľskej služby“ počas 26 kalendárnych mesiacov realizácie projektu v obci
Nemecká. Projekt sa bude realizovať prostredníctvom jednej hlavnej aktivity vo väzbe na
typ aktivity: podpora rozvoja vybraných sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately za účelom predchádzania umiestňovania klientov do
zariadení.
Výsledkom danej aktivity bude zabezpečenie opatrovateľskej služby pre klientov
prostredníctvom 5 opatrovateliek/opatrovateľov (v kumulatívnom rozsahu 5,0 úväzku,
tzn. každá opatrovateľka/každý opatrovateľ na 100% pracovný úväzok).
Plánované publikácie zamerané na šírenie výsledkov projektu, webové stránky alebo iné
plánované aktivity
Prijímateľ riadne a v súlade s Manuálom pre informovanie a komunikáciu zabezpečí
informovanie o realizácii projektu a to nasledovnými aktivitami:
• umiestnenie informačnej tabule (plagátu) v mieste realizácie projektu,
• umiestnenie informácie o realizácii projektu na web stránke obce.
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