
Informácia o projekte 

Názov projektu: Poskytovanie opatrovateľskej služby v obci Nenince 

ITMS kód projektu: 312081BIW2   

Rozpočet projektu: 114 240,00 eur; výška NFP: 114 240,00 eur 

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu : 12.2021 

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 11.2023 

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: „Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby s cieľom podporiť 

zotrvanie osôb odkázaných na pomoc inej osoby v rodinnom prostredí.“ 

Vykonávanie opatrovateľskej služby je v obci Nenince realizované v súlade so zákonom 

o sociálnych službách, ktorej cieľom je ochrana klientov pred sociálnym vylúčením, 

zabezpečenie základných ľudských práv – ochrany života a zdravia a zabezpečenie dôstojnej 

staroby.  

Projekt prispeje k dosiahnutiu tohto cieľa v okrese Veľký Krtíš, kde je prístup ku kvalitným 

verejným službám obmedzený. Celkový cieľ projektu je v súlade s prioritnou osou 8 REACT-

EU a jej špecifickým cieľom 8.1.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie 

COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva a so Schémou štátnej 

pomoci na podporu opatrovateľskej služby. 

  

      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. 


