
 

 

 

kód projektu: ITMS2014+ 312081BKA1 

Názov projektu: Pokračovanie opatrovateľskej služby 

 

Popis projektu: 

Cieľom projektu je pokračovať v poskytovaní opatrovateľskej služby v meste Spišské Vlachy a tým udržať 

a zlepšovať dostupnosť kvalitných a cenovo dostupných sociálnych služieb cieľovej skupine ľudí. Cieľovou 

skupinou sú deti, ktorým sa poskytujú sociálne a asistenčné služby, plnoleté fyzické osoby, ktorým sa 

poskytujú sociálne a asistenčné služby a zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho 

začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore. 

  

Zámerom projektu je pokračovanie poskytovania opatrovateľskej služby a tým predchádzať umiestňovaniu 

občanov do zariadení sociálnych služieb a tým  priaznivo vplývať na ich celkový psychický a zdravotný stav. 

Prostredníctvom odborne poskytovanej opatrovateľskej služby sa zlepší kvalita života seniorov zdravotne 

postihnutých občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby. Projekt je realizovaný prostredníctvom 

hlavnej aktivity a to  "Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby s cieľom podporiť zotrvanie osôb 

odkázaných na pomoc inej osoby v rodinnom prostredí". 

  

Harmonogram projektu: 

Začiatok projektu: 12/2021 

Koniec projektu: 11/2023 

Celkové trvanie projektu: 24 mesiacov 

  

Miesto realizácie: územie mesta Spišské Vlachy 

  

Merateľné ukazovatele projektu: 

P0274 Počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho 

začlenenia: 15 

P0966 Počet zamestnancov poskytujúcich sociálne alebo asistenčné služby: 7 

 

Ciele a hodnoty merateľných ukazovateľov, ktoré sme si stanovili sú jasné a dosiahnuteľné. Ich hodnoty sme 

dôkladne prehodnotili, sú stanovené v súlade s podmienkami vyhlásenej výzvy a reálne dosiahnuteľné   

v stanovených termínoch. Pri definovaní merateľných ukazovateľov sme vychádzali z reálnych 

potrieb, podmienok a z východiskovej situácie v meste. Zároveň sme pri stanovení hodnoty merateľných 

ukazovateľov vychádzali z doterajších skúseností s poskytovaním opatrovateľskej služby a realizáciou 

projektov v tejto oblasti  a faktu, že každoročne sa v našom meste zvyšuje záujem o opatrovateľskú službu 

a čoraz viac obyvateľov prechádza do poproduktívneho veku (starnúce obyvateľstvo). Všetky aktivity sú 

oprávnené a realizovateľné, navrhnuté tak, aby bola zabezpečená najvyššia účinnosť a efektivita projektu.  

 

Popis východiskovej situácie: Život ľudí s ťažkým postihnutím ako aj postupné starnutie je ľahším   

v prostredí, na ktoré sú zvyknutí, a teda v ich prirodzenom domácom prostredí. Z tohto dôvodu mesto Spišské 

Vlachy dôrazne pristupuje k podpore terénnych a ambulantných sociálnych služieb. Hlavnou aktivitou mesta 

je podporovať neformálnu starostlivosť o ľudí odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby v prostredí miestnej 

územnej samosprávy. V súčasnosti mesto zamestnáva 7 opatrovateliek. 

Identifikované problémy potencionálnych prijímateľov sociálnej služby: 

- menej častý kontakt s blízkymi osobami a priateľmi, 

- zhoršenie kvality života,  

- nesebestačnosť pri úkonoch sebaobsluhy a úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť, 

- vyčleňovanie seniorov a ľudí s ťažkým postihnutím z bežného života, 

- neexistencia blízkej osoby, zabezpečujúcej adekvátnu pomoc, 

- zhoršenie psychického stavu seniorov spôsobené samotou a nesamostatnosťou. 

 



 

 

Identifikované ciele realizované projektom: 

- začlenenie seniorov a ľudí s ťažkým postihnutím do bežného života, 

- pozitívny vplyv na život seniora, 

- obohatenie rutinného života seniora a ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, 

- poskytnutie komplexnej starostlivosti a pomoci občanom odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby, 

- poskytnutie dohľadu a sprievodu k lekárovi a na vybavovanie administratívnych činnosti, 

- zlepšenie psychického a zdravotného stavu seniorov – prijímateľov sociálnej služby. 

   

Realizáciou projektu zvýši dostupnosť opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím,   

s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov, odkázaných na pomoc inej osoby a zároveň sa podporí 

zotrvanie občanov v ich prirodzenom domácom prostredí. Budú udržané súčasné pracovné miesta 

opatrovateliek a je tu možnosť v prípade záujmu, vytvárania nových pracovných miest, čím sa podporí 

zamestnanosť v meste. Demografický vývoj obyvateľstva v našom meste a počet prijatých žiadostí   

o posúdenie odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a nedostatok voľných miest 

v zariadeniach pre seniorov poukazujú na potrebu rozširovať poskytovanie opatrovateľskej služby terénnou 

formou v domácnosti prijímateľa sociálnej služby.  

 

Projekt je v súlade s nasledovnými dokumentmi: 

- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja, 

- Operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014 – 2020, 

- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Spišské Vlachy 2016 – 2022, 

- Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Spišské Vlachy na obdobie rokov 2021-2031. 

  
 


