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Zámer národného projektu
Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby (NP TOS)
v zmysle § 26 zákona o príspevku z EŠIF a kapitoly 3.4.1 Národné projekty systému riadenia EŠIF
na programové obdobie 2014-2020

Názov národného projektu: Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby
1. Zdôvodnite čo najpodrobnejšie prečo nemôže byť projekt realizovaný prostredníctvom výzvy na
predkladanie žiadostí o NFP?
(napr. porovnanie s realizáciou prostredníctvom dopytovo orientovaného projektu vzhľadom na
efektívnejší spôsob napĺňania cieľov OP, efektívnejšie a hospodárnejšie využitie finančných
prostriedkov)
Implementáciou národného projektu sa zabezpečí cielené zavedenie a podpora opatrovateľskej
služby v malých obciach1, ktoré túto službu neposkytujú.
Obce budú na základe oznámenia a posúdenia výberových kritérií zapojené do projektu v zmysle
zmluvy o spolupráci. V rámci podaktivity 1.3. budú poskytovať OS prostredníctvom zamestnaných
opatrovateliek. Zároveň budú zapojené do ostatných aktivít projektu v zmysle predloženého zámeru.
Odbornou prípravou samospráv, opatrovateliek a supervíziou opatrovateliek zapojených do tohto
národného projektu sa dosiahne profesionalizácia opatrovateľskej služby (ďalej aj „OS“).
Zámerom národného projektu je implementovať celonárodné aktivity, ktoré podporujú programové
vyhlásenie vlády, systémové zmeny a priority vlády v oblasti poskytovania sociálnych služieb.
Vzhľadom na zameranie a stanovené ciele projektu, kedy výsledky a výstupy projektu budú mať
celoslovenský a celospoločenský dopad, je nevyhnutné, aby bol projekt realizovaný formou národného
projektu s prijímateľom disponujúcim dostatočnými odbornými kapacitami a skúsenosťami
v predmetnej oblasti.
Výhody realizácie projektu prostredníctvom NP na predkladanie žiadostí o NFP, ktoré prispejú
k efektívnemu naplneniu cieľov OP, sú:
 nízka administratívna náročnosť pre zapojené subjekty - nie je potrebné vypracovávať
projekt, ovládať projektové a finančné riadenie projektov ESF a prácu v systéme ITMS,
administratívna podpora poskytovateľom OS zapojených do NP prostredníctvom regionálnej
siete IA MPSVR SR, čím sa umožní čerpanie eurofondov aj malým obciam s nedostatočnou
personálnou kapacitou,
 zjednodušené vykazovanie,
 pravidelné financovanie transferov pre zapojené subjekty,
 eliminácia neoprávnených výdavkov a nezrovnalostí a ich vymáhania od zapojených
subjektov,
 aktívna kontrola výkonu opatrovateľskej služby u zapojených subjektov,
 vysoká preferencia zapojenia subjektov do NP (preferencie v zmysle výsledkov
uskutočneného dotazník : národné projekty 90,66%)
 aktívna podpora zavedenia výkonu opatrovateľskej služby v malých obciach, v ktorých je
vysoká miera chudoby a sociálne ohrozených skupín, prispieť k odstraňovaniu regionálnych
nerovností a disparít,

Pre účely projektu bude malá obec definovaná ako samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej
republiky s počtom obyvateľov do 1000 vrátane.
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implementáciou národného projektu prispieť k efektívnejšiemu a hospodárnejšiemu spôsobu
čerpania fondov EÚ pre malé obce, ktoré si zabezpečujú finančné riadenie projektov
prevažne dodávateľským spôsobom,
podpora spolupráce a sieťovania neformálnych partnerstiev na lokálnej, regionálnej a
celoštátnej úrovni - zapojením relevantných organizácií štátnej a verejnej správy a
vytváraním neformálnych partnerstiev podporiť spoluprácu a súčinnosti pri riešení rozvoja a
udržateľnosti opatrovateľskej služby.

Vypracovanou analýzou spôsobu zabezpečenia opatrovateľskej služby v obciach projekt prispeje
k riešeniu otázky deinštitucionalizácie, k naplneniu priority vlády SR a k zvýšeniu jej poskytovania
na komunitnej úrovni so zameraním na realizáciu OS bez ďalšej podpory zo zdrojov EŠIF.
Podporu rozvoja navrhovaných aktivít a cieľov projektu je možné dosiahnuť iba zjednoteným
odborným postupom v rámci národného projektu.
2. Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti operačného programu
Prioritná os
4. Sociálne začlenenie
Investičná priorita
4.2 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo
udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej
starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu
Špecifický cieľ
4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú
starostlivosť
Miesto realizácie projektu (na úrovni Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj,
kraja)
Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj,
Prešovský kraj, Košický kraj
Identifikácia hlavných cieľových skupín
(ak relevantné)

 verejní poskytovatelia sociálnych služieb (malé
obce)
 zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v
oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom sektore
 deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú
sociálne služby

3. Prijímateľ2 národného projektu
Dôvod určenia prijímateľa národného
Implementačná agentúra Ministerstva práce,
projektu3
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
je
rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti
MPSVR SR. Vznikla v roku 2005 pod názvom Fond
sociálneho rozvoja, od 01.04.2014 bola premenovaná na
Implementačnú agentúru pre Operačný program
Zamestnanosť a sociálna inklúzia a od 01.04.2015 po
zlúčení s príspevkovou organizáciou - Centrum
vzdelávania bola premenovaná na IA MPSVR SR.
Poslaním IA MPSVR SR je plniť úlohy
ministerstva v oblastiach stratégie zamestnanosti,
koordinácie jej tvorby a realizácie politík trhu práce
a sociálneho
začleňovania
s cieľom
znižovania
a prevencie nezamestnanosti, chudoby a sociálneho
vylúčenia. Poslaním IA MPSVR SR je tiež podpora
vytvárania inkluzívneho trhu práce, zlepšovania
spoločenského postavenia a sociálneho začleňovania
V tomto dokumente je používaný pojem prijímateľ a žiadateľ. Je to tá istá osoba, no technicky sa žiadateľ stáva
prijímateľom až po podpísaní zmluvy o NFP.
3
Jednoznačne a stručne zdôvodnite výber prijímateľa NP ako jedinečnej osoby oprávnenej na realizáciu NP (napr.
odkaz na platné predpisy, operačný program, národnú stratégiu, ktorá odôvodňuje jedinečnosť prijímateľa NP).
2
2
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skupín obyvateľstva ohrozených alebo postihnutých
sociálnym vylúčením, podpora rovnosti príležitostí
a rodovej rovnosti.
IA MPSVR SR aktuálne implementuje príslušné
opatrenia v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
a to prostredníctvom dopytovo orientovaných ako aj
národných projektov. V rámci implementácie dopytovo
orientovaných projektov IA MPSVR SR vyhlasuje
výzvy, zabezpečuje proces schvaľovania prijatých
žiadostí o nenávratný finančný príspevok a kontroluje
ich implementáciu. IA MPSVR má bohaté skúsenosti s
implementáciou národných projektov, vrátane výberu
expertov na realizáciu jednotlivých odborných aktivít
národných projektov.
Odborné a personálne zabezpečenie
Na základe dlhoročných skúseností s realizáciou
dopytovo orientovaných a národných projektov
disponuje IA MPSVR SR vyprofilovanými odborníkmi,
ktorí budú zabezpečovať riadenie projektu a budú sa tiež
spolupodieľať na formovaní tímu expertov pre realizáciu
jednotlivých aktivít projektu. IA MPSVR SR má
dôkladne vypracovanú a praxou odskúšanú metodiku
implementácie projektov, ktorú neustále zdokonaľuje na
základe nových poznatkov a skúseností z realizácie
projektov. IA MPSVR SR je klientsky orientovaná
organizácia, ktorej zamestnanci používajú komplexný
prístup v riešení sociálneho problému klienta a zároveň
rešpektujú individuálne možnosti a schopnosti klienta.
Materiálno – technické vybavenie
IA MPSVR SR disponuje dobrým materiálno –
technickým vybavením, má počítačovú infraštruktúru
(vrátane výpočtovej, telekomunikačnej, prenosovej
a organizačnej techniky), zabezpečený automatizovaný
systém správy registratúry a vlastný systém
formalizovaných vnútorných aktov riadenia organizácie.
Na zabezpečenie podporných aktivít bude IA MPSVR
SR využívať vlastnú výpočtovú techniku.
Financovanie organizácie
Celkové výdavky na projekt sú naplánované vo
výške uvedenej v rozpočte projektu. IA MPSVR SR ako
rozpočtová organizácia nespolufinancuje projekt
z vlastných zdrojov. IA MPSVR SR nebude vytvárať
projektom príjem.
Oblasť sociálnej inklúzie
Od svojho vzniku v roku 2005 organizácia
zabezpečuje realizáciu opatrení zameraných na podporu
sociálnej inklúzie prostredníctvom programov a
projektov financovaných zo štátneho rozpočtu a ESF.
Realizované programy a projekty boli zamerané najmä
na zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti osôb
postihnutých a ohrozených sociálnym vylúčením,
podporu sociálnej inklúzie prostredníctvom lokálnych
3
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partnerstiev sociálnej inklúzie, rozvoj lokálnej
infraštruktúry v sociálnej oblasti a ďalšie relevantné
aktivity v danej oblasti. V rámci uvedených opatrení
zabezpečovala IA MPSVR SR okrem financovania
projektov a aktivít aj metodické vedenie, odborné
aktivity a koordináciu týchto aktivít
V rámci dvoch programových období IA
MPSVR SR implementovala dva národné projekty so
špecifickým zameraním na opatrovateľskú službu.
Financovanie projektov
IA MPSVR SR zabezpečuje
financovanie
projektov a aktivít obcí a iných subjektov v oblasti
sociálnej inklúzie. Vďaka uvedenej činnosti má
vypracovaný a v praxi overený systém financovania
projektov, ktorý bude využitý v rámci predloženého
projektu.
Obchodné meno/názov (aj názov sekcie Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych
ak relevantné)
vecí a rodiny Slovenskej republiky
Sídlo
Bratislava, Špitálska 6 , 814 55
IČO
30854687
4. Partner, ktorý sa bude zúčastňovať realizácie národného projektu (ak relevantné)
Zdôvodnenie
potreby
partnera N
národného projektu (ak relevantné)4
Kritériá pre výber partnera 5
Má partner monopolné postavenie
na implementáciu týchto aktivít?
(áno/nie) Ak áno, na akom základe?
Obchodné meno/názov
Sídlo
IČO
V prípade viacerých partnerov, doplňte údaje za každého partnera.
5. Predpokladaný časový rámec
Dátumy v tabuľke nižšie nie sú záväzné, ale predstavujú vhodný a žiadúci časový rámec
pre zabezpečenie procesov, vedúcich k realizácii národného projektu.
Dátum vyhlásenia vyzvania vo formáte
Mesiac/Rok
Uveďte plánovaný štvrťrok podpísania
zmluvy o NFP s prijímateľom
Uveďte plánovaný štvrťrok spustenia
realizácie projektu
Predpokladaná doba realizácie projektu
v mesiacoch

04/2018
2Q/2018
3Q/2018
28

6. Finančný rámec
Uveďte dôvody pre výber partnerov (ekonomickí, sociálni, profesijní...). Odôvodnite dôvody vylúčenia
akejkoľvek tretej strany ako potenciálneho realizátora.
5
Uveďte, na základe akých kritérií bol partner vybraný, alebo ak boli zverejnené, uveďte odkaz na internetovú
stránku, kde sú dostupné. Ako kritérium pre výber - určenie partnera môže byť tiež uvedená predchádzajúca
spolupráca žiadateľa s partnerom, ktorá bude náležite opísaná a odôvodnená, avšak nejde o spoluprácu, ktorá by v
prípade verejných prostriedkov spadala pod pôsobnosť zákona o VO.
4
4
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4 999 430, 53EUR
4 999 430, 53EUR

7. Východiskový stav
a. Uveďte východiskové dokumenty na regionálnej, národnej a európskej úrovni, ktoré priamo
súvisia s realizáciou NP:
Národné dokumenty SR:
- Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím,
- Dohovor o právach dieťaťa,
- Národná rámcová stratégia podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe (2015),
- Zákon o sociálnych službách č. 448/ 2008 Z. z.,
- Národné priority rozvoja sociálnych služieb v SR na roky 2015 - 2020,
- Stratégia deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v SR z roku
2011,
- Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 20142020,
- Národná stratégia zamestnanosti Slovenskej republiky do roku 2020,
- Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2012 - 2016,
- Národný program aktívneho starnutia na roky 2015-2020,
- Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v jednotlivých samosprávnych krajoch SR.
b. Uveďte predchádzajúce výstupy z dostupných analýz, na ktoré nadväzuje navrhovaný zámer NP
(štatistiky, analýzy, štúdie,...):
- Evaluácia dopadu národného projektu Podpora opatrovateľskej služby (v rámci OP ĽZ).
https://www.ia.gov.sk/nppos/data/files/np_pos2/Evaluacna%20sprava_NPPOS_KOMPLETNA%
20FINALNA%20VERZIA.pdf
- Národné projekty ako súčasť implementácie stratégie Európa 2020- „Boj proti chudobe a
sociálnemu vylúčeniu“.
https://www.ia.gov.sk/nppos/data/files/np_pos2/Analyza%20NP%20IA%20MPSVR%20SR_FIN
AL.pdf
- Návrhy systémového zabezpečenia opatrovateľskej služby a komparácia poznatkov
cezhraničnej spolupráce v rámci národného projektu Podpora opatrovateľskej služby.
(dotazníkové prieskumy v rámci dokumentácií).
https://www.ia.gov.sk/nppos/data/files/np_pos2/Navrhy_systemoveho_zabezpecenia_opatrovatels
kej_sluzby_FINALNA%20VERZIA.pdf
c. Uveďte, na ktoré z ukončených a prebiehajúcich národných projektov6 zámer NP priamo
nadväzuje, v čom je navrhovaný NP od nich odlišný a ako sú v ňom zohľadnené výsledky/dopady
predchádzajúcich NP (ak relevantné):
Národný projekt nadväzuje na dva národné projekty Podpora opatrovateľskej služby, ktoré sa
realizovali v rámci OP ZaSI a OP ĽZ, pričom zohľadňuje výsledky predchádzajúcich národných
projektov, na základe ktorých prináša nasledovné inovácie:
- rozšírenie poskytovania opatrovateľskej služby účelovým zapájaním malých obcí,
- zvyšovanie informovanosti o poskytovaní opatrovateľskej služby prostredníctvom akvizičnej
činnosti, osvetovej činnosti a diseminačných aktivít v rámci samosprávy,
- podporu neformálnych partnerstiev a sieťovanie pri poskytovaní opatrovateľskej služby,
- zvyšovanie profesionality výkonu poskytovanej opatrovateľskej služby starostlivosťou
o odborný rast opatrovateliek zapojených do tohto národného projektu (odborná príprava,
supervízia, odborné workshopy) a samosprávy (informačné semináre),
6

V prípade ak je to relevantné, uveďte aj ukončené národné projekty z programového obdobia 2007-2013.
5
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vypracovanie analýzy spôsobu zabezpečenia opatrovateľskej služby v obciach bez podpory
prostriedkov zo zdrojov EŠIF.

d. Popíšte problémové a prioritné oblasti, ktoré rieši zámer národného projektu. (Zoznam známych
problémov, ktoré vyplývajú zo súčasného stavu a je potrebné ich riešiť):


Malé obce s nízkym rozpočtom majú problémy s poskytovaním opatrovateľskej služby z
dôvodu nedostatku finančných zdrojov a s nedostatkom odborného personálu. V súčasnosti
z 1907 obcí s počtom obyvateľov do 1000 má opatrovateľskú službu registrovanú 351 obcí, čo
predstavuje iba 18,4 % (viď tabuľka nižšie).

Samosprávny kraj

Banskobystrický samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
Košický samosprávny kraj
Nitriansky samosprávny kraj
Prešovský samosprávny kraj
Trenčiansky samosprávny kraj
Trnavský samosprávny kraj
Žilinský samosprávny kraj
Celkom







Počet obcí s
Počet obcí v Počet obcí z
Počet obcí s
Počet obcí vo
Počet
registrovano
SR s počtom
najmenej
neregistrovanou
výkone v
opatrovatelie
u
obyvateľov rozvinutých
opatrovateľskou
rámci NP
k zapojených
opatrovateľs
do 1000
okresov
službou
POS
v NP POS
kou službou

405
19
316
196
517
165
120
169

255
0
116
0
261
0
0
0

74

1907,00

632,00

22

75,5

66
25
51
47
20
68

331
19
250
171
466
118
100
101

7
4
2
3
7
2

42
17,5
8
6,5
42,5
20

351,00

1556,00

47,00

212,00

Obyvatelia malých obcí, ktorí sú odkázaní na opatrovateľskú službu, sú prevažne umiestňovaní
do pobytových zariadení. Prioritou projektu je prispieť k rozvoju poskytovania terénnej formy
opatrovateľskej služby verejnými poskytovateľmi v malých obciach a podporiť v nich proces
zmeny (transformácie) systému sociálnych služieb, prejavujúcej sa v odklone od modelu
tradičnej starostlivosti v klasických zariadeniach zviazaných inštitucionálnou kultúrou k
aktívnemu modelu podpory v prirodzenom inkluzívnom prostredí miestneho spoločenstva.
Z implementačnej praxe predchádzajúcich dvoch národných projektov bol v malých obciach
identifikovaný nedostatok osôb s požadovanou praxou a skúsenosťami s výkonom
opatrovateľskej služby. Národný projekt prispeje k riešeniu tohto problému poskytovaním
systematickej podpory zvyšovania odbornosti a supervízie opatrovateliek zapojených do tohto
národného projektu.
Evaluačná správa dopadu NP POS identifikovala zásadnú neznalosť povinností samosprávy
zabezpečovať opatrovateľskú službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.
Jednou z aktivít projektu je zvýšiť informovanosť o opatrovateľskej službe na národnej úrovni.

e. Popíšte administratívnu, finančnú a prevádzkovú kapacitu žiadateľa a partnera (v prípade, že
v projekte je zapojený aj partner)
Vychádzajúc z doterajších skúseností s realizáciou národných projektov je zrejmé, že IA MPSVR
SR má kapacitu na zabezpečenie riadenia projektu, rovnako má skúsenosti s výberom expertov pre
účely naplnenia odborných aktivít národného projektu.
8. Vysvetlite hlavné ciele NP (stručne):
(očakávaný prínos k plneniu strategických dokumentov, k socio-ekonomickému rozvoju oblasti
pokrytej OP, k dosiahnutiu cieľov a výsledkov príslušnej prioritnej osi/špecifického cieľa)
Zo získaných údajov evaluačnej správy dopadu NP POS národný projekt od svojho začiatku až do
októbra 2017 finančne a metodicky podporil opatrovateľskú službu, ktorá sa v rámci neho poskytovala
5 326 osobám profesionálnymi opatrovateľkami a opatrovateľmi v súhrnom počte 3 995 osôb. Spolu
projekt podporil 9 321 osôb (opatrovateľky a klienti). V súčasnosti viac ako 80 % malých obcí
6
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neposkytujú opatrovateľskú službu a neboli zapojené do predchádzajúcich národných projektov, napriek
potrebám a záujmu ich občanov o tento druh sociálnej služby.






Hlavným cieľom projektu je:
podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby v malých obciach s cieľom zotrvania
osôb odkázaných na pomoc inej osoby v prirodzenom domácom prostredí,
rozšírenie výkonu poskytovanej opatrovateľskej služby účelovým zapájaním malých obcí,
zvyšovanie informovanosti o poskytovaní opatrovateľskej služby prostredníctvom akvizičnej
činnosti, osvetovej činnosti a diseminačných aktivít v rámci samosprávy,
podporu neformálnych partnerstiev a sieťovanie pri poskytovaní opatrovateľskej služby,
vypracovanie analýzy spôsobu zabezpečenia opatrovateľskej služby v obciach, so zameraním na
realizáciu OS bez ďalšej podpory zo zdrojov EŠIF.

9. Očakávaný stav a merateľné ciele
V tejto časti popíšte očakávané výsledky projektu s konkrétnym prínosom vo vzťahu k rozvoju
oblasti pokrytej operačným programom a zrealizovaniu aktivít. V tabuľke nižšie uveďte projektové
ukazovatele a iné údaje.
Projektové ukazovatele musia byť definované tak,
aby odrážali výstupy/výsledky projektu a predstavovali kvantifikáciu toho, čo sa realizáciou aktivít
za požadované výdavky dosiahne.7
Cieľ
národného Merateľný
projektu
ukazovateľ

Indikatívna
cieľová hodnota

Cieľom projektu je
zvyšovanie
informovanosti o
poskytovaní
opatrovateľskej
služby
prostredníctvom
akvizičnej činnosti,
osvetovej činnosti a
diseminačných
aktivít v rámci
samosprávy,
vypracovanie
analýzy spôsobu
zabezpečenia
opatrovateľskej
služby v obciach.

1

P0361 Počet
projektov
zameraných na
verejné správy
alebo sociálne
služby na
vnútroštátnej,
regionálnej
a miestnej úrovni.

1

Aktivita projektu Súvisiaci
programový
ukazovateľ8
Podaktivita 1:
Expertná
činnosť

Podaktivita
2:
Diseminácia a
podpora
neformálnych
partnerstiev
a sieťovanie
v rámci
samosprávy

V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevypĺňa, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné a
jasné zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje.
8
Národný projekt by mal obsahovať minimálne jeden relevantný projektový ukazovateľ, ktorý sa agreguje
do programového ukazovateľa. Pri ostatných projektových ukazovateľoch sa uvedie N/A.
7
7
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Cieľom projektu je P0294 Počet
241
Podaktivita 3:
P0334 Počet
tiež podpora
podporených
Výber
podporovaných
rozvoja a
kapacít nových
poskytovateľov
kapacít nových
dostupnosti
inovatívnych
a výkon
inovatívnych
terénnej
služieb, alebo
opatrovateľskej
služieb, alebo
opatrovateľskej
opatrení na
služby
opatrení na
služby v malých
komunitnej úrovni,
komunitnej
obciach s cieľom
v domácom
Podaktivita
4: úrovni,
zotrvania osôb
prostredí,
Metodická
v domácom
odkázaných na
otvorenom
podpora
prostredí,
pomoc inej osoby v prostredí, alebo
zapojených obcí, otvorenom
prirodzenom
náhradnom
odborná príprava prostredí, alebo
domácom prostredí, prostredí 6
a supervízia
náhradnom
starostlivosť a
mesiacov po
prostredí
odborný rast
ukončení projektu
opatrovateliek
zapojených do
tohto národného
projektu.
Iné údaje, ktorými je možné sledovať napĺňanie cieľov národného projektu (ak relevantné)
Cieľ
národného
Ukazovateľ
projektu

Indikatívna
cieľová hodnota

Aktivita projektu

V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte údaje za každý merateľný ukazovateľ.

10. Bližší popis merateľných ukazovateľov.9
Predmetná časť sa týka projektových ukazovateľov
Názov
merateľného P0361 Počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne
ukazovateľa10 1
služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni.
Akým spôsobom sa budú
Podpísanie zmluvy o NFP.
získavať dáta?
P0334 Počet podporovaných kapacít nových inovatívnych služieb, alebo
Názov
merateľného
opatrení na komunitnej úrovni, v domácom prostredí, otvorenom
ukazovateľa 2
prostredí, alebo náhradnom prostredí .
Akým spôsobom sa budú Mesačnými hláseniami poskytovateľov opatrovateľskej služby. Jedná sa
získavať dáta?
o počet opatrovateliek vo výkone.
P0294 Počet podporených kapacít nových inovatívnych služieb, alebo
Názov
merateľného opatrení na komunitnej úrovni, v domácom prostredí, otvorenom
ukazovateľa 3
prostredí, alebo náhradnom prostredí 6 mesiacov po ukončení projektu
Akým spôsobom sa budú Jednorazovými hláseniami poskytovateľov opatrovateľskej služby
získavať dáta?
o počet opatrovateliek vo výkone.

V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevypĺňa, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné a
jasné zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje.
10
V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ.
8
9
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V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte údaje za každý z nich.
11. Očakávané dopady
Zoznam
prínosov
a
prípadných
pre jednotlivé cieľové skupiny

iných

dopadov,

ktoré

sa

dajú

očakávať

Dopady
Cieľová skupina (ak relevantné)
Počet11
Analýza spôsobu zabezpečenia Samosprávy vykonávajúce politiky a 2900 obcí
opatrovateľskej
služby opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia
v obciach.
vo verejnom sektore.
Diseminácia
a
podpora
spolupráce
a
sieťovania
neformálnych partnerstiev na
lokálnej,
regionálnej
a
celoštátnej úrovni.
Zavedenie výkonu OS v malých
obciach.

Samosprávy vykonávajúce politiky 2900 obcí
a opatrenia
v oblasti
sociálneho
začlenenia vo verejnom sektore
Verejní poskytovatelia opatrovateľskej 200 obcí
služby.

Zvyšovanie
profesionality Zamestnanci vykonávajúci politiky a 241 opatrovateliek
výkonu
poskytovanej opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia
opatrovateľskej
služby vo verejnom aj v neverejnom sektore
starostlivosťou o odborný rast
opatrovateliek.
V prípade viacerých cieľových skupín, doplňte dopady na každú z nich.
12. Aktivity
a) Uveďte detailnejší popis aktivít.
Projekt bude mať jednu hlavnú aktivitu.
Aktivita 1 Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby v malých obciach
je zameraná na podporu zvyšovania úrovne poskytovania opatrovateľskej služby v rámci celého
Slovenska, t.z. bude využívaná aj pre viac rozvinutý región (ďalej len „VRR“) aj pre menej rozvinutý
región (ďalej len „MRR“).

Oprávnené územie: VRR, MRR
Podaktivita 1.1. Expertná činnosť
Vytvorenie analýzy možností poskytovania opatrovateľskej služby v závislosti od veľkosti sídla
v korelácii so štruktúrou obyvateľstva obce a ekonomickou situáciou danej lokality. Uvedená analýza
bude vychádzať z výsledkov a odporúčaní expertnej a evaluačnej činnosti realizovanej v rámci NP POS
a bude špecificky zameraná na identifikovanie finančných možností obcí na zabezpečenie
opatrovateľskej služby v rámci existujúcich systémov a bude obsahovať odporúčania pre trvalú
udržateľnosť opatrovateľskej služby v závislosti od ekonomickej situácie a štruktúry obyvateľstva
v obciach, bez podpory prostriedkov zo zdrojov EŠIF. Uvedená analýza bude slúžiť ako východisko pre
zmenu legislatívy v oblasti poskytovania opatrovateľskej služby a procesov smerujúcich k možným
zmenám v oblasti schém podpory opatrovateľskej služby, napr. posilnením daňového
prerozdeľovacieho systému.
Realizáciou Podaktivity 1.3. Výber poskytovateľov a výkon
opatrovateľskej služby získame poznatky o finančnej, demografickej situácii, ako aj úroveň vedomostí
o problematike OS v malých obciach (dokument bude zameraný na riešenie problematiky
opatrovateľskej služby v rámci celej SR). Analýzou týchto zistení vytvoríme dokument s výstupmi,

11

Ak nie je možné uviesť početnosť cieľovej skupiny, uveďte do tejto časti zdôvodnenie.
9
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ktorý zovšeobecní predpoklady pre realizáciu OS v malých obciach, bez podpory prostriedkov zo
zdrojov EŠIF. Analýza bude slúžiť ako podklad pri nastavení legislatívnych rámcov.
Podaktivita 1.2. Diseminácia a podpora neformálnych partnerstiev a sieťovanie v rámci
samosprávy
Komplexným prístupom a vzájomnou previazanosťou jednotlivých nástrojov podaktivity 1.2
bude dosiahnutá dostatočná informovanosť a zvýšenie povedomia o opatrovateľskej službe. u
samosprávy
Táto aktivita priamo vychádza z výsledkov a odporúčaní evaluačných správ, ktoré identifikovali
zásadnú neznalosť povinností obcí poskytovať alebo zabezpečovať opatrovateľskú službu v zmysle
zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.
V rámci tejto podaktivity bude formou riadených stretnutí, sieťovania a metodických usmernení
prebiehať aj podpora neformálnych partnerstiev na úrovni samosprávy, za účelom zefektívnenia výkonu
miestnej samosprávy, napr. spoločná úradovňa samosprávy, so zameraním na sociálne služby , napr.
podpora komunitného plánovania, tvorby komunitného plánu. Predpokladá sa úzka spolupráca s
obcami, ZMOS, Úniou miest Slovenska, VÚC a ďalšími.
Diseminačné aktivity budú podporované prostredníctvom webového sídla, letákov, brožúr
a pod.
Aktivity budú realizované prostredníctvom zamestnancov prijímateľa - zamestnanci v
pracovnom pomere a zamestnanci na dohodu. Priestory budú obstarávané prostredníctvom prieskumu
trhu.
Paušálne financovanie výdavkov projektu bude len pri nepriamych výdavkoch projektu,
percento bude stanovené z personálnych priamych výdavkov. Priame aktivity projektu budú
preukazované reálnymi výdavkami.
Podaktivita 1.3. Výber poskytovateľov a výkon opatrovateľskej služby
Podpora výkonu opatrovateľskej služby v malých obciach, v ktorých nebola opatrovateľská
služba doteraz poskytovaná obcou. Podpora bude cielená výhradne na vznik nových pracovných miest
opatrovateliek.
V rámci aktivity bude poskytovaný príspevok na výkon opatrovateľskej služby vo forme
transferu pre výdavky na pracovné miesto v prepočte na 241 plných pracovných úväzkov
opatrovateliek.
Aktivita 1.3 bude realizovaná v súlade s pomocou de minimis.
Podaktivita 1.4. Metodická podpora zapojených obcí, odborná príprava a supervízia
Komunikácia s relevantnými obcami a aktívne vyhľadávanie subjektov, ktoré sa zapoja do
aktivít projektu, zabezpečovanie informačnej a osvetovej kampane na zapojenie sa subjektov do
projektu.
Metodická podpora pri zavádzaní a výkone opatrovateľskej služby. Podpora procesu registrácie
a zavedenia opatrovateľskej služby poskytovanej terénnou formou v malých obciach. Podpora
a metodické usmerňovanie poskytovateľov opatrovateľskej služby prostredníctvom siete regionálnych
metodikov/koordinátorov pre zvýšenie profesionalizácie poskytovania opatrovateľskej služby.
Priebežná administratívna kontrola výkonu opatrovateľskej služby v súvislosti s poskytovaním
finančných prostriedkov za výkon opatrovateľskej služby, monitorovanie a hodnotenie poskytovania
opatrovateľskej služby u poskytovateľov bude zabezpečovaná prostredníctvom siete regionálnych
metodikov/koordinátorov, finančných manažérov, kontrolóra, manažéra pre monitoring a hodnotenie.
V rámci podaktivity sa podporí zvyšovanie profesionality výkonu poskytovanej opatrovateľskej
služby starostlivosťou o odborný rast opatrovateliek zapojených do tohto národného projektu. Uvedené
bude zamerané na odborné témy, ktoré bezprostredne súvisia s výkonom opatrovateľskej služby, napr.
témy z oblasti paliatívnej starostlivosti, práca s klientom, predchádzanie syndrómu vyhorenia, ovládanie
komunikačných zručností pri práci s rôznym typom klientov a iné. Opatrovateľkám podporených
subjektov bude poskytovaná prostredníctvom zamestnancov prijímateľa supervízia za účelom
zvyšovania profesionality práce opatrovateliek, ako aj napríklad predchádzanie syndrómu vyhorenia.
10
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Aktivity budú realizované prostredníctvom zamestnancov prijímateľa - zamestnanci v
pracovnom pomere a zamestnanci na dohodu. Priestory budú obstarávané prostredníctvom prieskumu
trhu.
V rámci tejto podaktivity budú uplatnené podmienky pomoci de minimis.Paušálne financovanie
výdavkov projektu bude len pri nepriamych výdavkoch projektu, percento bude stanovené z
personálnych priamych výdavkov. Priame aktivity projektu budú preukazované reálnymi výdavkami.
12b) V tabuľke nižšie uveďte rámcový popis aktivít, ktoré budú v rámci identifikovaného národného
projektu realizované a ich prepojenie so špecifickými cieľmi.

Názov aktivity

Cieľ, ktorý má byť Spôsob
realizácie
aktivitou dosiahnutý (žiadateľ
a/alebo
(podľa
sekcie partner)
Očakávaný stav)
Cieľom podaktivity
IA MPSVR SR
1.1 je vypracovanie
Aktivita 1 Podpora
rozvoja a dostupnosti analýzy spôsobu
zabezpečenia
terénnej
opatrovateľskej služby
opatrovateľskej
v obciach bez podpory
služby v malých
prostriedkov zo
obciach
zdrojov EŠIF.
Cieľom podaktivity
1.2. je zvyšovanie
informovanosti o
poskytovaní
opatrovateľskej
služby, zvyšovanie
podpory neformálnych
partnerstiev
a sieťovanie
samospráv,
Cieľom podaktivity
1.3. je podpora rozvoja
a dostupnosti terénnej
opatrovateľskej služby
v malých obciach s
cieľom zotrvania osôb
odkázaných na pomoc
inej osoby v
prirodzenom domácom
prostredí, Cieľom
podaktivity 1.4. je
odborná príprava
samosprávy,
starostlivosť a odborný
rast a supervízie
opatrovateliek
zapojených do tohto
národného projektu
V prípade viacerých aktivít, doplňte informácie za každú z nich.

11
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mesiacov realizácie
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13. Rozpočet
Jasne uveďte, ako bol pripravovaný indikatívny rozpočet a ako spĺňa kritérium „hodnota za
peniaze“, t. j. akým spôsobom bola odhadnutá cena za každú položku, napr. prieskum trhu, analýza
minulých výdavkov spojených s podobnými aktivitami, nezávislý znalecký posudok, v prípade, ak
príprave projektu predchádza vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, ktorej výsledkom je, o. i. aj
určenie výšky alokácie, je potrebné uviesť túto štúdiu ako zdroj určenia výšky finančných
prostriedkov. Skupiny výdavkov doplňte v súlade s MP CKO č. 4 k číselníku oprávnených
výdavkov v platnom znení. V prípade operačných programov implementujúcich infraštruktúrne
projekty, ako aj projekty súvisiace s obnovou mobilných prostriedkov, sa do ukončenia verejného
obstarávania uvádzajú položky rozpočtu len do úrovne aktivít.

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu a ich výstižné
zdôvodnenie
Predpokladané finančné Celková suma
Uveďte plánované vecné vymedzenie
prostriedky na hlavné
aktivity
Aktivita 1 celkom
4 999 430,53
Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej
4 712 842,58
- z toho MRR
opatrovateľskej služby v malých obciach
286 587,95
- z toho VRR
z toho:
Podaktivita 1.1 celkom
55 010,80
Expertná činnosť – Vypracovanie analýzy
48
871,59
- z toho MRR
6 139,21
- z toho VRR
Z toho:
53 200,00
521 – Mzdové výdavky
4 experti po 350 hod. ročne, max. CCP 38.00 € na
hodinu
1 810,80
512 - Cestovné náhrady
9 tuzemských pracovných ciest 4 expertov
Podaktivita 1.2 celkom
- z toho MRR
- z toho VRR
Z toho:
521 – Mzdové výdavky
512 - Cestovné náhrady
518 – Ostatné služby

277 923,01
246 049,20
31 873,81

64 informačných seminárov každý pre cca 50
osôb)

158 401,01
13 581,00
105 941,00

12
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Podaktivita 1.3. celkom
- z toho MRR
- z toho VRR
Z toho:
910
–
Jednotkové
výdavky
Podaktivita 1.4. celkom
- z toho MRR
- z toho VRR

2 996 112,00
2 965 032,00
31 080,00
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Transfery na výkon OS 241 pracovných miest v
prepočte na celé pracovné úväzky počas 24
mesiacov realizácie projektu, z toho VRR 2,5
pracovných miest

2 996 112,00

839 357,14
745 684,88
93 672,26

Metodická podpora zapojených subjektov
prostredníctvom siete regionálnych
metodikov/koordinátorov, vzdelávanie a supervízia
opatrovateliek zapojených do NP TOS

Z toho:
521 – Mzdové výdavky

616 902,30

512 - Cestovné náhrady

88 420,15

518 – Ostatné služby

108 875,00

3 lektori pre odborné vzdelávanie a workshopy; 1,5
lektora pre supervíziu; 1 koordinátor supervízií
a vzdelávacích aktivít; 7 regionálnych
metodikov/koordinátorov; 2 hlavní
metodici/koordinátori; 1 kontrolór;
Cestovné pre vyššie uvedených pracovníkov;
Prenájom priestorov na vyššie uvedené aktivity;
operatívny leasing pre regionálnych
metodikov/koordinátorov; nájom administratívnych
priestorov pre hlavných metodikov a koordinátora
a kontrolóra;

503
–
Spotreba
ostatných
neskladovateľných
dodávok

25 159,68

Pohonné hmoty pre autá na operatívny leasing pre 7
regionálnych metodikov/koordinátorov

Riadenie projektu
- z toho MRR
- z toho VRR

636 630,31
565 582,37
71 047,94

Riadenie
aktivít
projektu
prostredníctvom
riadiaceho projektového tímu počas predpokladanej
doby realizácie projektu (28 mesiacov)

521 – Mzdové výdavky

540 797,32

512 – Cestovné náhrady
518 – Ostatné služby

20 412,97
57 607,76

9,25 zamestnancov: 1 projektový manažér, 1,25
asistentka projektového manažéra, 1 hlavný
finančný manažér, 5 finančných manažérov, 1
manažér pre hodnotenie a monitorovanie.
Cestovné pre vyššie uvedených pracovníkov;
Prenájom priestorov na vyššie uvedené aktivity;

112 - Zásoby
503 – Spotreba ostatných
neskladovateľných
dodávok

14 586,66
3 225,60

Hlavné aktivity SPOLU
- z toho MRR
- z toho VRR

4 805 033,26
4 540 140,05
264 893,21

Pohonné hmoty pre autá na operatívny leasing
v prepočte na ¼ automobilu.
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Podporné
SPOLU
- z toho MRR
- z toho VRR

aktivity

902 - Paušálna sadzba
na nepriame výdavky
určené
na
základe
nákladov
na
zamestnancov
(nariadenie 1303/2013,
čl. 68 ods. 1, písm. b)
CELKOM
Z toho MRR
Z toho VRR

194 397,27
172 702,53
21 694,74

MPSVR SR

Príloha č. 5.4 1.1

Ostatné výdavky spojené s realizáciou NP, napr.
publicita, poštovné, telekomunikačné poplatky,
obslužný personál a pod.
902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené
na základe nákladov na zamestnancov (nariadenie
1303/2013, čl. 68 ods. 1, písm. b), stanovená vo
výške 15 % z priamych personálnych výdavkov.

4 999 430,53
4 712 842,58
286 587,95

Hodnota vynaložených prostriedkov národného projektu spočíva vo vyjadrení záujmu národnej
autority (MPSVR SR) pre riešenie podpory poskytovania opatrovateľskej služby v malých obciach
a zvyšovanie profesionality výkonu poskytovanej opatrovateľskej služby starostlivosťou o odborný rast
opatrovateliek prostredníctvom zdrojov EŠIF. Možno predpokladať, že bez realizácie národného
projektu by takáto forma podpory v malých obciach nebola realizovateľná.
Pri tvorbe indikatívneho rozpočtu sa vychádzalo z analýzy minulých výdavkov spojených
s realizáciou podobných aktivít pri implementácii národného projektu Podpora opatrovateľskej služby,
ktorý realizuje IA MPSVR SR v rámci OP ĽZ. Pri personálnych výdavkoch sa vychádzalo zo mzdovej
politiky zamestnávateľa, pri stanovení cien tovarov a služieb sme vychádzali z aktuálnych cien, za ktoré
v súčasnosti obstaráva tovary a služby IA MPSVR SR a z kvalifikovaných odhadov.
14. Deklarujte, že NP vyhovuje zásade doplnkovosti (t. j. nenahrádza verejné
alebo ekvivalentné štrukturálne výdavky členského štátu v súlade s článkom 95 všeobecného
nariadenia).
Ide o čiastočnú finančnú podporu činnosti, ktorú malé obce nerealizujú z dôvodu nedostatku
finančných zdrojov z pridelených podielových daní vzhľadom k veľkosti obce, resp. počtu
obyvateľov, ako aj nedostatku personálnych kapacít samosprávy. Pri stanovení ŠSJN na výkon
opatrovateľskej služby sa vychádza z viaczložkového financovania (EU + ŠR, prijímateľ, klient),
pričom nebude dochádzať k dvojitému financovaniu služby.
Analýza, ktorá bude vypracovaná expertným tímom, v súčasnosti neexistuje.
15. Bude v národnom projekte využité zjednodušené vykazovanie výdavkov? Ak áno, aký typ?
902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov
(nariadenie 1303/2013, čl. 68 ods. 1, písm. b). Výpočet paušálnej sadzby na ostatné výdavky je
stanovený vo výške 15% z priamych personálnych výdavkov.
16. Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov
Informácie sa vypĺňajú iba pre investičné12 typy projektov.
Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov
Existuje
relevantná
uskutočniteľnosti13 ? (áno/nie)

štúdia N

Investičný projekt – dlhodobá alokácia finančného aj nefinančného kapitálu na naplnenie investičného zámeru
až do etapy, kedy projekt vstúpi do prevádzkovej etapy a prípadne začne generovať stabilné príjmy. Investičný
projekt smeruje k: výstavbe stavby alebo jej technickému zhodnoteniu; nákupu pozemkov, budov, objektov alebo
ich častí; nákupu strojov, prístrojov, tovarov a zariadení; obstaraniu nehmotného majetku vrátane softvéru. Zdroj:
Uznesenie Vlády SR č. 300 z 21.6.2017 k návrhu Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov v SR.
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MPSVR SR

Príloha č. 5.4 1.1

Ak je
štúdia
uskutočniteľnosti
dostupná na internete , uveďte jej
názov a internetovú adresu, kde je
štúdia zverejnená
V prípade, že štúdia uskutočniteľnosti
nie je dostupná na internete, uveďte
webové sídlo a termín, v ktorom
predpokladáte
jej
zverejnenie
(mesiac/rok)
Vypracoval: Sekcia sociálnej a rodinnej politiky MPSVR SR

Pozri aj Uznesenie Vlády SR č. 300 z 21.6.2017 k návrhu k návrhu Rámca na hodnotenie verejných
investičných projektov v SR (dostupné na:
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26598 )
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