Mestská časť Košice – Sever získala nenávratný finančný príspevok na zabezpečenie opatrovateľskej služby
Mestská časť Košice – Sever reagovala na výzvu, ktorej cieľom bola podpora obnovy po kríze spojenej
s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia
hospodárstva.
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Mestskej časti Košice-Sever sa podarilo uspieť vo výzve Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky (ďalej iba „MPSVR SR“) a získať externé zdroje na financovanie poskytovania domácej opatrovateľskej
služby zo zdrojov Európskej únie. Na základe kladného posúdenia žiadosti mestskej časti v rámci hodnotiaceho
procesu bola medzi MPSVR SR a Mestskou časťou Košice-Sever uzatvorená Zmluva o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku (ďalej iba „NFP“) za účelom napĺňania cieľov projektu formou poskytovania domácej
opatrovateľskej služby (ďalej iba „DOS“).
Názov projektu:

Obdobie realizácie projektu:
Termín realizácie aktivít projektu:
Zazmluvnená výška NFP:
Kód projektu:
Miesto realizácie projektu:

Riadiaci orgán:

Poskytovanie opatrovateľskej služby
Mestskou časťou Košice – Sever
DOPYTOVO – ORIENTOVANÝ PROJEKT
24 mesiacov (december 2021 - november 2023)
12/2021 - 11/2023
497 760,00 EUR
312081BHG6
okres Košice I (MČ Košice–Sever, MČ Košice–Staré mesto,
MČ Košice–Džungľa, MČ Košice Kavečany,
MČ Košice Ťahanovce, MČ Košice Sídlisko Ťahanovce)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho
fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného
programu Ľudské zdroje.

Merateľné ukazovatele:
a) Počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonanie služieb sociálneho
začlenenia: 40
b) Počet zamestnancov poskytujúcich sociálne alebo asistenčné služby: 31
Stručný popis projektu:
Domáca opatrovateľská služba (ďalej len DOS) je poskytovaná fyzickej osobe v jej prirodzenom sociálnom
prostredí alebo v jej domácom prostredí v súlade s ustanoveniami § 12 odsek 1 písm. c) bod 2, § 13 odsek 3 a § 41
Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Mestská časť Košice – Sever poskytuje DOS v zmysle § 27 ods. (1)
písm. a) Štatútu mesta Košice.
Primárnym cieľom projektu je zlepšenie kvality života občanov odkázaných na pomoc inej osoby v ich
domácom prostredí a to najmä:
a) zotrvať vo svojom domove, bez potreby umiestnenia v pobytovom zariadení sociálnych služieb,
b) aj naďalej viesť v rámci svojich schopností plnohodnotný život v prirodzenom domácom prostredí
v prepojení na komunitné väzby.
Ďalším benefitom, okrem samotného poskytovania opatrovania je aj to, že rodinný príslušník môže zotrvať
v zamestnaní a zosúladiť rodinný a pracovný život s prepojením na starostlivosť o osobu odkázanú na DOS.
Výkon DOS je zabezpečovaný prostredníctvom odborne vyškoleného a profesionálne zdatného personálu.
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