
Operačný program:                Ľudské zdroje

Fond:                                        Európsky sociálny fond

Prioritná os:                             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

Názov projektu: Podpora opatrovateľskej služby

Trvanie projektu: február 2019 - január 2021

Schéma pomoci:  Schéma štátnej pomoci na podporu opatrovateľskej služby (schéme štátnej pomoci
vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu) na dosiahnutie cieľa projektu:
cieľom projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov.

1. Počet podporovaných kapacít nových, inovatívnych služieb alebo opatrení na kominutnej úrovni,
v domácom prostredí, otvorenom prostredí alebo náhradnom prostredí.
2. Počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej
a miestnej úrovni.

Kód projektu v ITMS+:           302041R445
Miesto realizácie projektu:   Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Kód výzvy:                                OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01
Typ projektu:                           dopytovo orientovaný projekt

Hlavná aktivita projektu:     poskytovanie opatrovateľskej služby

Opis projektu:

Projekt „Podpora opatrovateľskej služby“ je zameraný na podporu zotrvania odkázaných osôb na
pomoc inej fyzickej osoby v prirodzenom domácom prostredí.
Podľa Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, (ďalej len „Zákon č.
448/2008 “), ktorou  je  opatrovateľská  služba  podľa  ustanovení  §  12  odsek  1  písm.  c)  bod  2;  §  13
odsek 3 a § 41 sa opatrovateľská služba v domácom prostredí poskytuje fyzickým osobám, ktoré sú
z dôvodu svojho veku, pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav odkázané na
pomoc inej osoby pri každodenných aktivitách, t.j. podporuje sa tým zotrvania klienta vo svojom
prirodzenom domácom prostredí a zníženie dopytu po inštitucionálnej starostlivosti. Každý občan,
ktorý splní podmienky - má právoplatné Rozhodnutie obce o odkázanosti na domácu opatrovateľskú
službu, t. j. je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby minimálne v stupni II., má právo požiadať
príslušnú obec, v ktorej má trvalý pobyt, o poskytnutie alebo zabezpečenie domácej opatrovateľskej
služby.



Účelom opatrovateľskej služby je ochrana pred sociálnym vylúčením a podpora
spoločenského začlenenia a zabezpečenie základných ľudských práv - ochrany života a zdravia
a zabezpečenie dôstojnosti a integrity jednotlivca - fyzickej osoby. Opatrovateľská služba
je personalizovaná a komplexná (úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o domácnosť, základné
sociálne aktivity, dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri
vykonávaní základných sociálnych aktivít v zmysle § 2, § 41, príloha č. 4 zákona č. 448/2008).

Počet podporených pracovných miest opatrovateľov:  11

Výška nenávratného finančného príspevku: 113 306,16 EUR

Výsledok projektu:

Realizáciou projektu sa prispeje v Mestskej časti Bratislva-Nové Mesto k:
- zvýšeniu povedomia o opatrovateľskej službe,
- zníženiu dopytu po inštitucionálnej starostlivosti,
- podpore sebestačnosti odkázaných osôb,
- podpore zotrvania odkázaných osôb v prirodzenom domácom prostredí,
- podpore zosúladenia pracovného a rodinného života členov rodiny odkázaných fyzických

osôb,
- profesionalizácii, rozvoji a podpore pracovnej pozície opatrovateľ/opatrovateľka.


