Trvanie projektu:

február 2019 – máj 2021
Počet podporených pracovných miest:

Implementačná agentúra Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Sídlo: Špitálska 6, 814 55 Bratislava

Maximálne 2 pracovné miesta pre jeden

Doručovacia adresa: Nevädzová 5, 814 55, Bratislava

pracovný čas (resp. 4 pracovné miesta na

Viac informácií: www.ia.gov.sk; www.nptos.gov.sk

zapojený subjekt na ustanovený týždenný
½ ustanoveného pracovného času)
Výška transferu na jedno
pracovné miesto:

570 EUR na jedno pracovné miesto

na ustanovený týždenný pracovný čas
285 EUR na pracovné miesto na
½ ustanoveného týždenného
pracovného času
Ďalšie benefity:

> Transfer na vzdelávanie opatrovateliek
> Transfer na supervíziu opatrovateliek
> Odborné semináre – vzdelávanie

Kontakt: nptos@ia.gov.sk

REGIONÁLNI KOORDINÁTORI:

Bratislavský kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

Nitriansky kraj

Banskobystrický kraj

Žilinský kraj

Prešovský kraj

Košický kraj

+4212 20 431 572

+421 908 700 018

+421 908 696 550

+421 908 700 095

+421 908 697 512

+421 908 681 601

+421 908 582 371

+421 908 560 659

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

www.employment.gov.sk

www.ia.gov.sk

NP TOS

Národný projekt
Podpora rozvoja
a dostupnosti terénnej
opatrovateľskej služby
Doma je prirodzene lepšie

DOMÁCA OPATROVATEĽSKÁ
SLUŽBA

LEGISLATÍVNE
PROSTREDIE

Čo je to?

Kto a komu?

> Sociálna služba poskytovaná

Opatrovateľská služba je sociálna služba

v domácom prostredí klienta.

poskytovaná podľa zákona č. 448/2008 Z. z.

> Je určená na riešenie nepriaznivej sociálnej

o sociálnych službách.

situácie z dôvodu ťažkého zdravotného

postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu,
alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku

Poskytuje sa fyzickej osobe, ktorá je:

a slúži na zabezpečenie nevyhnutných

→

> Odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby

životných potrieb, na zachovanie,

→

> Odkázaná na pomoc pri úkonoch

podmienok pre uspokojovanie základných
obnovu a rozvoj schopností viesť samostatný
život v prirodzenom prostredí klienta.
Prečo?

Domáca opatrovateľská služba pomáha ostať

v prirodzenom prostredí klienta čo najdlhšie
a tak zvyšovať kvalitu jeho života.

Vzhľadom na dôsledky starnutia populácie
spojené s predlžujúcim sa vekom dožitia,
spojeným s nárastom počtu starších ľudí

odkázaných na sociálnu starostlivosť, je potrebné
vytvárať podmienky na dostupnosť
a udržateľnosť tohto druhu
starostlivosti.

a jej stupeň odkázanosti je najmenej II.
sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti
o svoju domácnosť a základných
sociálnych aktivitách.

Poskytovanie alebo zabezpečenie

opatrovateľskej služby patrí medzi
originálne kompetencie obce.

NÁRODNÝ PROJEKT
PODPORA ROZVOJA
A DOSTUPNOSTI TERÉNNEJ
OPATROVATEĽSKEJ
SLUŽBY (NP TOS)
Komu je projekt určený?

NP TOS je zameraný na podporu rozvoja

dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby
pre obce do 1000 obyvateľov vrátane.
Hlavný cieľ projektu

Zvýšenie dostupnosti terénnej opatrovateľskej
služby pre občanov s ťažkým zdravotným

stavom a pre seniorov prostredníctvom podpory
opatrovateľskej služby v obciach do 1000
obyvateľov vrátane, ktoré neposkytujú
opatrovateľskú službu.

