
 
 

 

Názov výzvy:                            Podpora opatrovateľskej služby II 

Kód výzvy:                                OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01 

Cieľ výzvy:                                 Zabezpečiť dostupnosť domácej opatrovateľskej služby za účelom  

                                                    predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení. 

Operačný program:                312000 Ľudské zdroje 

Fond:                                        Európsky sociálny fond 

Prioritná os:                             8 REACT-EU 

 

Investičná priorita:                 8.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a 
príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva 

 

Špecifický cieľ:                         8.1.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a 
príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva  

 
Názov projektu:                       Rozvoj opatrovateľskej služby v Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
Trvanie projektu:                     december 2021 - november 2023 

Schéma pomoci:  Schéma štátnej pomoci na podporu opatrovateľskej služby (schéma štátnej pomoci 
vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu) č. ŠP SVHZ - 2/2021 Schéma pomoci 
de minimis na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov (schéma DM č. 
3/2021) v znení Dodatku č. 1 

 

Kód projektu v ITMS+:           312081BHB4 
Miesto realizácie projektu:   Mestská časť Bratislava - Nové Mesto  
Typ projektu:                           dopytovo orientovaný projekt 
 
Hlavná aktivita projektu:     poskytovanie opatrovateľskej služby 
 
Opis projektu:  
 
Cieľom projektu je zabezpečiť dostupnosť domácej opatrovateľskej služby za účelom predchádzania 
umiestňovania klientov do pobytových zariadení. Uvedený cieľ sa bude dosahovať prostredníctvom 
jednej hlavnej aktivity "Poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí". Hlavnou aktivitou 
sa zabezpečí rozvoj terénnych sociálnych služieb, zvýši dostupnosť domácej opatrovateľskej služby 
a taktiež sa podporí  zotrvanie odkázaných osôb na pomoc inej fyzickej osoby v prirodzenom prostredí, 
v rodine a komunite.  Realizáciou projektu sa bude  predchádzať odkázanosti na sociálne 
služby pobytového charakteru.  Pozitívnym efektom realizácie bude podpora súbehu pracovného a 
rodinného života a taktiež podpora, rozvoj a profesionalizácia pracovnej pozície opatrovateľ/ka. 
Aktivitu budú realizovať opatrovateľky, zamestnankyne Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre 



obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorí majú uzatvorenú zmluvu o poskytovaní 
opatrovateľskej služby v rozsahu hodín vyplývajúcich z rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu v 
zmysle zákona o sociálnych službách.  
 
Počet podporených pracovných miest opatrovateľov:  14 
 
Výška nenávratného finančného príspevku: 195 840,00 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.   

 

 

 
 
 
 

 


