
 

 

 

Názov projektu:    „Podpora opatrovateľskej služby II v meste Krupina“ 

Miesto realizácie projektu:  mesto Krupina 

Obdobie realizácie projektu:  24 mesiacov (december 2021 – november 2023) 

Cieľovou skupinou sú: deti a 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 

Financovanie projektu: celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 106 080,00 EUR 

(stošesťtisícosemdesiat eur) 

 

 

Mesto Krupina získalo nenávratný finančný príspevok na zabezpečenie opatrovateľskej služby. Tento projekt sa realizuje 
vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu 
Ľudské zdroje. 

Celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 106 080,00 eur z prostriedkov EÚ.  
 
Získané finančné prostriedky sú použité na úhradu miezd pre 7 kvalifikovaných opatrovateliek, z toho jedna opatrovateľka 

pracuje na polovičný pracovný úväzok. Počet opatrovaných sa pohybuje v rozmedzí od 17 do 22 prevažne prijímateliek tejto 

služby. Domáca opatrovateľská služba je terénna forma sociálnej služby, ktorá je poskytovaná fyzickej osobe v jej prirodzenom 
prostredí alebo v jej domácnosti. V rámci nej opatrovateľka poskytuje pomoc klientovi  pri nevyhnutných základných potrebách 
(pomoc pri osobnej hygiene, dohľad, kúpanie, nákup, bežné upratovanie, príprava a podávanie jedla, liekov...)  

 
Cieľom projektu je zabezpečenie dostupnosti domácej opatrovateľskej služby v meste Krupina za účelom predchádzania 

umiestňovania klientov do pobytových zariadení. Poskytovaním terénnej opatrovateľskej služby je zabezpečená včasná 



identifikácia potrieb a problémov klienta. Individuálnym prístupom sa môže predísť situáciám, kedy reálne hrozí zhoršenie 
celkového stavu klienta alebo samotnej inštitucionalizácii v sociálnom zariadení. Odkázaná osoba má väčšiu možnosť zachovania 
dôstojnosti, slobody a udržania základnej sebaobsluhy. Opatrovateľská služba zabezpečí všetkým klientom odbornú opateru 
a pomoc bez nutnosti opustiť rodinné prostredie. Posilní sa rodinná spolupatričnosť a naplní sa tiež potreba istoty a psychickej 
podpory klienta a jeho rodiny. 

 
 Výsledkom projektu bola zabezpečená klientom domáca opatrovateľská služba, ktorá bola sociálnou službou na riešenie 

nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu 
dovŕšenia dôchodkového veku klientov. Mesto Krupina realizáciou projektu získalo 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 osôb so zdravotným postihnutím sa 
predišlo odkázanosti na služby sociálnej starostlivosti pobytového charakteru. Vytvorili a udržali sa pracovné miesta a tým došlo k 
podpore zamestnanosti v meste Krupina, ktoré patrí k menej rozvinutým okresom Slovenska.                  

 
                                                                                  

 
 
Užitočné odkazy:       https://krupina.sk/web_files/2021/12/8027.pdf 
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