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Názov projektu
Podpora opatrovateľskej služby v meste Tisovec
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: 312041R456
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
Typ aktivity: Podpora rozvoja vybraných sociálnych služieb a opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za účelom predchádzania
umiestňovania klientov do zariadení
Aktivita projektu: Poskytovanie opatrovateľskej služby
Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj)
Mesto Tisovec, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický samosprávny kraj
Časový rámec realizácie projektu (dátum začatia a dátum ukončenia realizácie projektu:
ddmmrrrr – ddmmrrrr)
01.03.2019- 30.04.2021
Rozpočet projektu ( celkové náklady na projekt a výška poskytnutého nenávratného
finančného príspevku)
COV: 67 183,48 EUR
NFP: 67 183,48 EUR
Kontaktné údaje prijímateľa (názov a sídlo prijímateľa, meno kontaktnej osoby pre
projekt, telefón, fax, e-mail, webová stránka)
Mesto Tisovec
Námestie Dr. Vl. Clementisa 1, 980 61 Tisove
Mgr. Irena Milecová
Primátorka mesta
047 / 560 38 01

irena.milecova@tisovec.com
www.tisovec.com
Ciele projektu (uveďte kľúčové slová)
Podpora poskytovania domácej opatrovateľskej služby ako terénnej sociálnej
služby komunitnou formou za účelom eliminovania umiestňovania klientov do
inštitúcií.
Cieľové skupiny (uveďte kľúčové slová)
1. plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby (občania mesta
Tisovec)
1

Prijímateľ vyplní najneskôr do 1 mesiaca odo dňa začatia realizácie projektu.

2. zamestnanci vykonávajúci politiku a opatrenia v oblasti sociálneho
začlenenia vo verejnom sektore
Stručný opis projektu: (max. 50 riadkov)
1. Ciele
2. Plánované aktivity (max. 15 riadkov)
Potreba riešiť problémy cieľovej skupiny (osoby, ktoré sú z dôvodu svojho veku,
pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav odkázané na
pomoc inej osoby pri každodenných aktivitách) vychádza zo spracovaného KPSS
mesta Tisovec a mestskej časti Rimavská Píla 2016-2022 viď časť 7.1 žiadosti
o NFP a tiež z PHSR mesta Tisovec a m. č. Rimavská Píla 2016-2022: II Prioritná
oblasť Sociálna , Cieľ : Zabezpečenie podmienok pre kvalitný život obyvateľov
mesta, Opatrenie 2.5 Podpora sociálne odkázaných rodín a občanov.
Projekt sa bude realizovať prostredníctvom jednej hlavnej aktivity: Poskytovanie
opatrovateľskej služby 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. Podporné aktivity
nie sú projektom realizované.
Hlavná aktivita sa bude realizovať 26 mesiacov.
Výsledkom
danej
aktivity
(realizácie
projektu)
bude
zabezpečenie
opatrovateľskej služby pre 15 klientov prostredníctvom 5 opatrovateliek.
Merateľným výsledkom projektu bude Počet podporovaných kapacít nových,
inovatívnych služieb alebo opatrení na komunitnej úrovni, v domácom prostredí,
otvorenom prostredí alebo náhradnom prostredí – 4,53
Projektom sa dosiahne naplnenie identifikovaných potrieb cieľovej skupiny:
• plnohodnotný život aj po strate ich sebestačnosti na komunitnej úrovni,
• život a dožitie v prirodzenom domácom prostredí,
• zachovanie identity, súkromia, pocitu dôležitosti v rodine aj v spoločnosti,
• individuálna starostlivosť,
•
zabezpečenie základných denných obslužných činnosti inou osobou
v domácom prostredí
• zabezpečenie základnej zdravotnej starostlivosti (podávanie liekov, kontrola
zdravotného stavu) inou osobou v domácom prostredí,
• prevencia sociálneho vylúčenia a jeho osamotenia.
Občania odkázaní na pomoc inej osoby tak budú môcť aj naďalej vďaka
opatrovateľom zostrovať vo svojom domove bez potreby umiestnenia v zariadení
sociálnych služieb. Predkladaným projektom sa zlepší životná situácia osobám
odkázaným na pomoc inej osoby a ich rodinným príslušníkom a znížia sa počty
umiestnených
klientov
v
inštitúciách,
čím
sa
podporí
aj
proces
deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb.

Plánované publikácie zamerané na šírenie výsledkov projektu, webové stránky alebo iné
plánované aktivity
www.tisovec.com
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