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Názov projektu

Opatrovateľská služba v obci Doľany
Názov operačného programu

Ľudské zdroje
Kód výzvy a ITMS2014+ kód projektu

Podpora opatrovateľskej služby - OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01
Kód projektu ITMS2014+: 312041U091
Názov prioritnej osi, investičnej priority a špecifického cieľa

4 Sociálne začlenenie
4.2 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo
udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej
starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu
4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj)

DOĽANY/ LEVOČA/ Prešovský kraj
Časový rámec realizácie projektu (dátum začatia a dátum ukončenia realizácie
projektu:
01. 06. 2019 – 31. 12. 2020

Rozpočet projektu (celkové náklady na projekt a výška poskytnutého
nenávratného finančného príspevku)

Celkové náklady: 13 683,14 Eur
Výška NFP:
10 830,00 Eur
Kontaktné údaje prijímateľa (názov a sídlo prijímateľa, meno kontaktnej
osoby pre projekt, telefón, fax, e-mail, webová stránka)
OBEC DOĽANY
053 02 Doľany č. 2
Štefan Kamenický
0917469612
ou.dolany@levonetmail.sk
www.obecdolany.sk
Ciele projektu (uveďte kľúčové slová)

Podpora rozvoja vybraných sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately za účelom predchádzania umiestňovania klientov do zariadení
Cieľové skupiny (uveďte kľúčové slová)

- deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby
- zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom
aj v neverejnom sektore

Stručný opis projektu: (max. 50 riadkov)
1. Ciele

Poskytovanie opatrovateľskej služby pre prijímateľov sociálnej služby, ktorí požiadajú
o poskytovanie opatrovateľskej služby, zamestnaním opatrovateľky na plný úväzok.
Uvedený cieľ prispel k predchádzaniu umiestňovania klientov do zariadení sociálnych
služieb, kedy často práve zmena domáceho prostredia nepriaznivo vplýva na ich celkový
psychický a zdravotný stav. Prostredníctvom odborne poskytovanej opatrovateľskej služby
sa zlepšila kvalita života seniorov a zdravotne postihnutých občanov, ktorí sú v dôsledku
nepriaznivej situácie odkázaní na sociálnu službu.
2.

Plánované aktivity (max. 15 riadkov)

Hlavná aktivita projektu: Poskytovanie opatrovateľskej služby
Opatrovateľskú službu mesačne poskytovala 1 opatrovateľka, s ktorou mala Obec
Doľany uzatvorený pracovný pomer na plný úväzok v rozsahu 7,5 hodín denne, v
domácom prostredí seniorov a zdravotne postihnutých občanov v zmysle zákona č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách.
3.

Výstupy/výsledky: kvalitatívne a kvantitatívne (vo forme merateľných
ukazovateľov)

Realizáciou projektu bola zabezpečená klientom domáca opatrovateľská služby, ktorá bola
sociálnou službou na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu klientov obce Doľany.
Obec Doľany realizáciou projektu získala možnosť rozširovať a viac podporovať
opatrovateľskú službu bez toho, aby sa zvyšovali poplatky od klientov na opatrovateľskú
službu. Zlepšila sa kvalita života osôb odkázaných na opatrovateľskú službu a ich rodinných
príslušníkov; došlo k podpore súbehu pracovného a rodinného života rodinných príslušníkov
cieľovej skupiny žijúcich v spoločnej domácnosti. U seniorov, prípadne ťažko zdravotné
postihnuté osoby sa predišlo odkázanosti ma služby sociálnej starostlivosti pobytového
charakteru. Vytvorilo a udržalo sa pracovné miesto a tým došlo k podpore zamestnanosti
v obci Doľany v okrese Levoča, ktorý patrí k menej rozvinutým okresom Slovenska.
Do realizácie projektu bolo celkovo zapojených:
- 1 opatrovateľka (zo strany mužov nebol záujem o dané zamestnanie), ktorej vznikol
pracovný pomer na plný úväzok v rozsahu 7,5 hodín denne,
- 2 opatrované plnoleté osoby, ktorým sa poskytovala opatrovateľská služba,
- z toho 1 žena a 1 muž.
4. Nadväznosť (trvalá/následná udržateľnosť výsledkov projektu)
Po ukončení realizácie projektu je v Obci Doľany nastavený systém opatrovateľskej služby
tak, aby sa naďalej dlhodobo, efektívne a kvalitne poskytovala opatrovateľská služba podľa
požiadaviek prijímateľov sociálnej služby.
Fakultatívne položky:
1. Problémy zistené pri aplikácii
Pri aplikácii projektu neboli zaznamenané žiadne problémy.
2. Prenositeľnosť (odporúčania pre zavedenie príkladov dobrej praxe,
odporúčania pre použitie príkladov dobrej praxe v iných podmienkach

Je potrebné oboznámiť rodinu klienta s podmienkami poskytovania opatrovateľskej služby
a s konkrétnou náplňou práce opatrovateliek.

Vydané publikácie zamerané na šírenie výsledkov projektu, webové stránky
alebo iné aktivity

-

Označenie vchodových dverí na Obecný úrad Doľany informačným plagátom
vo formáte A3 o realizácii dopytovo - orientovaného projektu „Podpora
opatrovateľskej služby v obci Doľany“.
Publicita projektu na webovej stránke obce Doľany – www.obecdolany.sk

