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Názov projektu  Podpora opatrovateľskej služby 

Názov operačného programu Operačný program  Ľudské zdroje 

Kód výzvy  OP ĽZ DOP 2018/4.2.1./01 

Kód ITMS 2014+ projektu 312041R183 

Názov prioritnej osi Sociálne začlenenie 

Názov opatrenia a rámcovej aktivity 312040031-4.2.1 Prechod z inštitucionálnej starostlivosti na komunitnú starostlivosť 

Dátum začatia realizácie projektu 04/2019 

Dátum skončenia realizácie projektu 08/2020 

Názov a sídlo prijímateľa nenávratného finančného 
príspevku 

Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o., ul. Piaristická 42, Trenčín 911 01, www.ssmtn.sk , 
032/6402463 

http://www.ssmtn.sk/


Stručný opis projektu - Poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby na území mesta Trenčín, ako efektívneho 
nástroja na zabezpečenie zotrvania občanov v prirodzenom domácom prostredí v súlade 
s princípmi uplatňovanými v medzinárodných ľudsko-právnych dokumentoch, ako aj 
s princípmi rozvoja sociálnych služieb orientovaných na občana.  

- Zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb v domácnosti občana, zefektívniť a zlepšiť dostupnosť 
opatrovateľskej služby  osobám, ktoré sú na túto službu odkázané. 

- Podpora zotrvania fyzických osôb odkázaných na pomoc inej osoby v domácom prostredí – 
oddialiť inštitucionálnu starostlivosť 

- Do projektu bolo zaradených 50 opatrovateliek na plný pracovný úväzok – 7,5 hod. denne 
- Podpora rodinných príslušníkov opatrovaných osôb na sebarealizáciu osobných záujmov , 

resp. na realizáciu pracovného výkonu, podpora zachovania  rodinných väzieb  s priamym 
dopadom na zvýšenie kvality života opatrovaných 

- Zosúladiť podmienky kvality poskytovanej opatrovateľskej služby so zákonom stanovenými  
ukazovateľmi 

- Podpora rodín s osobami ťažko zdravotné postihnutými, resp. imobilnými osobami 

Východisková situácia Opatrovateľskú službu v domácnosti sme poskytovali  v priemere 115 občanom.  V roku 2017 
sme opatrovateľskú službu v domácnosti  poskytovali  v priemere 111 občanom. Priemerný vek 
klientov, ktorým  sa poskytovala   opatrovateľská služba v domácnosti  v roku 2017 bol 84,5  
roka. V roku 2019 bol priemerný počet opatrovaných 109 osôb 
 
Cieľovou skupinou tohto projektu sú  osoby, ktorým je poskytovaná opatrovateľská služba 
v domácnosti podľa § 41 zákona o sociálnych službách. Ide o sociálnu službu zameranú na 
zotrvaní prijímateľa sociálnych služieb v prirodzenom domácom prostredí    a na podporu jeho 
sociálneho začlenenia do spoločnosti. Vďaka tejto sociálnej službe môžu seniori zotrvať so 
svojou rodinou v domácom prostredí a nie sú traumatizovaní „odložením“ do zariadenia 
s celoročnou starostlivosťou.  
 
Sociálne služby mesta Trenčín sa snažia vytvoriť prístup k sociálnym službám s rešpektovaním 
každého jednotlivca a jeho individuálnych potrieb, má záujem o čo najlepšie a najefektívnejšie 



poskytovanie služieb a má snahu o operatívne vykonávanie zmien, ktoré zlepšia úroveň 
poskytovaných služieb vyplývajúcich z vykonaných šetrení a zisťovaní v domácnostiach 
klientov, dotácia napomôže výrazne napredovať a zlepšiť kvalitu poskytovaných služieb, 
lepšie uspokojovať požiadavky  a nároky klientov, zvýši  počet prijímateľov tejto služby. 
 

Stav po ukončení projektu Poskytovanie opatrovateľskej služby SSMTN bol v roku 2020 zabezpečený 64 opatrovateľkami, 
z toho 50 opatrovateliek bolo čiastočne refundovaných formou nenávratného finančného 
príspevku. Výška príspevku na 1 opatrovateľku / mesiac bola max. 570€. 
Finančné náklady na  50 opatrovateliek  počas realizácie projektu boli vo výške 840 539,33€, 
z toho výška nenávratného finančného príspevku bola 458 394,30€, čo predstavuje 54,5% 
z celkových finančných výdavkov ( mzdy a odvody do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne 
a odvod do DDP) Poplatok za 1 hod. opatrovateľskej služby bol vo výške 1,60 €. 
Počas trvania projektu ( 04/2019 – 08/2020) bol výkon opatrovateľskej služby v domácnosti 
klienta poskytovaný 146 osobám, ktoré boli odkázané na pomoc inej osoby. Priemerný vek 
opatrovaných klientov bol 81,3 roka. K 31.8.2020 bolo opatrovaných v rámci projektu 96 
klientov s nasledovným denným rozsahom hodín poskytovanej opatrovateľskej služby:  
1 hod. – 4 klienti 
1,5 hod. – 1 klient 
2 hod. – 22 klientov 
2,5 hod. – 1 klient 
3 hod. – 21 klientov 
3,75 hod. -3 klienti 
4 hod. – 14 klienti 
4,5 hod.  - 4 klienti  
5 hod. – 3 klienti 
 7,5 hod. 16 klienti 
Priemerný vek opatrovateliek, ktoré sa zúčastnili projektu bol 53,2 roka.  Na konci roka 2020 
bolo v priemere opatrovaných 109 osôb. V zozname žiadateľov k 31.12.2020 bolo evidovaných 
110 žiadostí o poskytovanie opatrovateľskej služby v domácnosti. 
 

Názov riadiaceho orgánu Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zastúpení: Implementačná agentúra 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
www.emplyment.gov.sk                        www.ia.gov.sk                   www.esf.sk 

http://www.emplyment.gov.sk/
http://www.ia.gov.sk/
http://www.esf.sk/


 

Spôsob publicity projektu - 6 ks reklamné tabule umiestnené na vstupných priestoroch budovy riaditeľstva SSMTN, na 
chodbe riaditeľstva a na samostatnej kancelárií administratívnych zamestnancov SSMTN 
pre opatrovateľskú službu 

- Informačné materiály pre klientov a zamestnancov SSMTN, ktorí boli účastníkmi projektu 
- Zverejnenie informačného letáku na stránke prijímateľa 
- Správa o realizácií projektu v informačných novinách mesta Trenčín – INFO,  
- Správa na stránke zriaďovateľa SSMTN – www.trencin.sk 
- Záverečná správa o projekte zverejnená na stránke www.ssmtn.sk 

 

http://www.trencin.sk/
http://www.ssmtn.sk/

