
 

 

Informácia o projekte Podpora opatrovateľskej služby v Žiari nad Hronom II 

 

          

 

Tento dopytovo-orientovaný projekt sa realizuje v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí 

a rodiny Slovenskej republiky, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja, v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, kód výzvy OP ĽZ DOP 

2021/8.1.1/01. 

 

Názov projektu:  Podpora opatrovateľskej služby v Žiari nad Hronom II 

Celkové oprávnené výdavky projektu: 354 960,00 € 

Výška NFP:     680,- €/mes. na 1 pracovné miesto 

Spolufinancovanie mesta:    ostatné náklady/mes. na 1 prac. miesto 

Trvanie projektu:    01.12.2021 – 30.11.2023 (24 mesiacov) 

Počet podporených pracovných miest:  24 

Špecifický cieľ projektu: Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej 

sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva 

  

 Hlavnú cieľovú skupinu projektu tvoria deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú 

sociálne služby a zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo 

verejnom aj v neverejnom sektore. 

 Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby (DOS) je jednou z originálnych služieb, ktorých 

zriadenie  a poskytovanie je, podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, v pôsobnosti 

mesta. V súčasnosti domácu opatrovateľskú službu v rámci projektu zabezpečujeme prostredníctvom 

20 opatrovateliek/-ľov na plný úväzok v rozsahu 7,5 hod./denne, priemerne pre 48 klientov/mes. 

 Zapojením sa do projektu tohto typu pokračujeme v našej tradícii trvalo, účinne, úsporne a 

kvalitne poskytovanej sociálnej služby, ktorá je bežne financovaná len z rozpočtu mesta a z platieb od 

prijímateľov tejto služby. Na komunitnej úrovni prispievame k rozvoju starostlivosti o našich seniorov 

a ďalších jednotlivcov, ktoré sú v dôsledku nepriaznivého zdravotného stavu odkázaní na pomoc iných 



 

osôb. V súlade so štátnou politikou deinštitucionalizácie napomáhame znižovaniu tlaku na 

umiestňovanie takýchto osôb do pobytových zariadení sociálnych služieb, skôr naopak, podporujeme 

ich život v prirodzenom prostredí v rodine a komunite. Uľahčujeme zároveň členom rodiny prijímateľa 

tejto sociálnej služby zosúlaďovať ich pracovný a rodinný život, najmä u tých, ktorí s odkázanou 

osobou žijú v spoločnej domácnosti. V neposlednom rade udržaním už vytvorených pracovných miest 

a vytváraním nových miest podporujeme zamestnanosť v našom regióne. 

 Vzhľadom na našu neustálu snahu o zvyšovanie kvality poskytovanej služby sa zároveň 

venujeme podpore a utváraniu lepších podmienok pre výkon práce opatrovateliek/-ľov. V lete roku 

2020 sme pristúpili k vytvoreniu nových vhodnejších priestorov pre túto službu. Nové sídlo kancelárie 

DOS sa nachádza v budove na Námestí Matice slovenskej č. 409 (sídli tu napríklad aj ordinác ia 

zubného lekára či prokuratúra), na 1. poschodí.  

 

 

 


