
Informácia o projekte 

Názov projektu: Poskytovanie opatrovateľskej služby v obci Nenince 

ITMS kód projektu: 312041R452   

Rozpočet projektu: 103 740,00 eur; výška NFP: 103 740,00 eur 

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu : 2.2019 

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu. 3.2021 

1. Ciele projektu 

Celkovým cieľom projektu je prostredníctvom vytvorenia pracovných miest pre opatrovateľky  

v obci Nenince, okres Veľký Krtíš, zvýšiť dostupnosť a kvalitu sociálnej infraštruktúry za 

účelom predchádzania umiestňovania klientov do zariadení podporou domácej opatrovateľskej 

služby. Opatrovateľská služba v obci bude výpomocou rodinám a obec tak vytvorí podmienky 

na starostlivosť o seniorov a zdravotne postihnutých občanov v domácom prostredí 

nesebestačného človeka.   

Špecifické ciele projektu sú v priamej súvislosti s definovanými problémami, ktoré bude projekt 

riešiť. Okruhy: 

- dosiahnuť cieľ, aby seniori mohli zostať v podmienkach, ktoré sú im známe, na ktoré 

sú zvyknutí 

- dosiahnuť cieľ aby boli  v domácej starostlivosti realizované opatrenia zamerané na 

prevenciu chorôb a aby bolo možné poskytnúť vyhovujúcu odbornú pomoc a 

starostlivosť osobám na to odkázaným 

- zvýšiť kvalitu zostávajúceho života osobám odkázaným na sociálnu službu 

2. Plánované aktivity 

Hlavnou aktivitou projektu je „Poskytovanie opatrovateľskej služby“. Aktivita je realizovaná v 

obci Nenince. Predmetom hlavnej aktivity projektu je zabezpečiť domácu opatrovateľskú 

službu v obci Nenince, ktorá je  sociálnou službou na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z 

dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu 

dovŕšenia dôchodkového veku klientov obce.  Žiadateľ na zabezpečenie realizácie projektu 

využíva vlastné personálne, materiálne, technické a priestorové možnosti.   

      3.  Informácia o výsledkoch projektu – merateľné ukazovatele  

 Z projektu je podporených 7 pracovných miest na plný pracovný úväzok na pozícii 

„opatrovateľ/ka“. 

Žiadateľ pri obsadzovaní pracovných miest zabezpečil rovnaký prístup k mužom a ženám a 

nebude diskriminovať žiadne pohlavie pri výbere a pri pracovnom pohovore.  

Podporné aktivity projektu obsahujú riadenie realizácie projektu, administráciu projektu, 

publicitu a informovanosť. Všetky tieto činnosti žiadateľ zabezpečuje z vlastných zdrojov. 


