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Názov projektu
Podpora opatrovateľskej služby

Názov operačného programu
Ľudské zdroje

Kód výzvy a ITMS kód projektu
OP ĽZ DOP 2018/4.2./01, kód ITMS2014+: 312041R461

Názov prioritnej osi, opatrenia a rámcovej aktivity
4 Sociálne začlenenie

Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj)
Hanušovce nad Topľou, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj

Časový rámec realizácie projektu (dátum začatia a dátum ukončenia realizácie projektu: ddmmrrrr –
ddmmrrrr)
01.01.2019-28.02.2021

Rozpočet projektu ( celkové náklady na projekt a výška poskytnutého nenávratného finančného
príspevku)
Celkové náklady na projekt 148 200 €, výška poskytnutého NFP 148 200 €

Kontaktné údaje prijímateľa (názov a sídlo prijímateľa, meno kontaktnej osoby pre projekt, telefón,
fax, e-mail, webová stránka)
Mesto Hanušovce nad Topľou, Mierová 333/3, 09431 Hanušovce nad Topľou, kontakt 057/4883890,
f ax je zrušený, webová stránka mesta www.hanusovce.sk.
1.Silvia Mikitová, silvia.mikitova@hanusovce.sk, 057/4883891, 0902970213,
2.PhDr. Ján Dunda, ksphanusovce@azet.sk, 0902970873

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
www.esf.gov.sk

www.employment.gov.sk

www.ia.gov.sk

Ciele projektu (uveďte kľúčové slová)
4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť.

Cieľové skupiny (uveďte kľúčové slová)
1. Deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby.
2. Zamestnanci vykonávajúci politiky a potravnia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj
v neverejnom sektore.

Stručný opis projektu: (max. 50 riadkov)
1. Ciele
2. Plánované aktivity (max. 15 riadkov)
1. Ciele projektu – zabezpečenie a podporenie lepšieho prístupu odkázaných fyzických osôb
(klientov) k domácej opatrovateľskej službe a tým predchádzať ich umiestňovaniu do pobytových
zariadení (t.j. pomoc klientom pri rôznych fyzických, hygienických konoch, podávaní liekov, pri
nákupoch, úhrady v bankách, na pošte, sprevádzanie k lekárovi, na prechádzke, denné
upratovanie). Cieľom projektu je zároveň podpora sociálnej inklúzie, prostredníctvom podpory
udržania miest pre opatrovateľky.
2. Plánované aktivity projektu – poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby v meste, ktoré bude
zabezpečené prostredníctvom 10 kvalifikovaných opatrovateliek so začiatkom 1.1.2019 s trvaním
po dobu 26 mesiacov.

Plánované publikácie zamerané na šírenie výsledkov projektu, webové stránky alebo iné plánované
aktivity
Označenie priestorov objektu plagátom s odkazom na EÚ a príslušný fond, zverejnenie informácie
o projekte na úradnej tabuli mesta a webovej stránke mesta www.hanusovce.sk, uverejnenie článku
o podporenom projekte v miestnych novinách Hanušovské noviny.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
www.esf.gov.sk

www.employment.gov.sk

www.ia.gov.sk

