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Opis projektu
Realizácia projektu prispeje k zabezpečeniu práva občanov na poskytovanie
opatrovateľskej služby. V meste Rimavská Sobota, budú v rámci projektu
vytvorené podmienky k navýšeniu kapacít. Dosiahne sa zníženie tlaku
na umiestnenie cieľovej skupiny v pobytových zariadeniach sociálnych služieb
– predchádzanie inštitucionalizácii a zvýši sa dostupnosť opatrovateľskej
služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým
zdravotným stavom a pre seniorov. Podporí sa ich zotrvanie v prirodzenom
prostredí v rodine a komunite, čím sa vytvárajú podmienky
pre deinštitucionalizáciu.
Vedľajším efektom realizácie projektu Opatrovateľská služba v meste
Rimavská Sobota bude podpora súbehu pracovného a rodinného života
rodinných príslušníkov žijúcich v spoločnej domácnosti. Vytvorením nových
a udržaním existujúcich pracovných miest sa podporí zamestnanosť v regióne
s najvyššou nezamestnateľnosťou.
Cieľom projektu je podpora dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby
s cieľom zotrvania osôb odkázaných na pomoc inej osoby v prirodzenom
domácom prostredí, čiže podpora rozvoja opatrovateľskej služby za účelom
predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení. Hlavnou
aktivitou je poskytovanie opatrovateľskej služby, kde cieľovou skupinou sú deti
a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby a zamestnanci
vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom
aj v neverejnom sektore. Merateľnými ukazovateľmi je počet podporovaných
kapacít nových, inovatívnych služieb alebo opatrení na komunitnej úrovni,
v domácom prostredí, otvorenom prostredí alebo náhradnom prostredí s
cieľovou hodnotou 25 a počet projektov zameraných na verejné správy alebo
sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni s cieľovou
hodnotou1.
Aktivity projektu
Poskytovanie opatrovateľskej služby
Výstupy projektu
Počet podporovaných kapacít nových, inovatívnych služieb alebo opatrení
na komunitnej úrovni, v domácom prostredí, otvorenom prostredí alebo
náhradnom prostredí - 25
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