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Schéma pomoci: Schéma pomoci de minimis na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov 
DM č. 3/2021 

 
Investičná priorita: Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a 

sociálnych služieb všeobecného záujmu
 
Ciele a stručný popis projektu:  

Projekt sa realizuje v rámci výzvy „Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb“Operačného programu Ľudské zdroje (kód výzvy: 
OPĽZ DOP 2021/4.2.1/01).   

Hlavným cieľom projektu je v súlade s podmienkami Operačného programu Ľudské zdroje podpora pre prijímateľov sociálnych služ
zamestnancov zariadenia pri prechode z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosťaktívnym začlenením do komunity s cieľom po
rovnaké príležitosti.   
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908 71  Moravský Svätý Ján 

Priama podpora transformácie v podmienkach DSS pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne

 
Trnavský samosprávny kraj, okres Senica, obec Moravský Svätý Ján 

Schéma pomoci de minimis na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov 

Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a 
ociálnych služieb všeobecného záujmu 

Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb“Operačného programu Ľudské zdroje (kód výzvy: 

Hlavným cieľom projektu je v súlade s podmienkami Operačného programu Ľudské zdroje podpora pre prijímateľov sociálnych služ
zamestnancov zariadenia pri prechode z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosťaktívnym začlenením do komunity s cieľom po

 

Priama podpora transformácie v podmienkach DSS pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne 

Schéma pomoci de minimis na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov       

Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a 

Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb“Operačného programu Ľudské zdroje (kód výzvy: 

Hlavným cieľom projektu je v súlade s podmienkami Operačného programu Ľudské zdroje podpora pre prijímateľov sociálnych služieb a 
zamestnancov zariadenia pri prechode z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosťaktívnym začlenením do komunity s cieľom podporovať 



Projekt poskytujeodbornú podporu pre zamestnancov aj prijímateľov sociálnych služieb nášho zariadenia v realizácii transformačného plánu, 
ktorého výsledkom bude poskytovanie pobytovýchsociálnych služieb komunitnou formou. Hlavným cieľom nových foriem poskytovaných 
služieb je poskytovanie potrebnej podpory na základe individuálnych potrieb apožiadaviek prijímateľov.  

Zamestnanec pre výkon transformačného plánu poskytuje podporu pre transformačný tím vnapĺňaní cieľov naplánovaných vtransformačnom 
pláne, prioritne oblasti nových služieb, personálnej a organizačnej štruktúry vzmysle plánovanej logistiky. Jeho úlohou je koordinovať 
komunikačnú stratégiu zariadenia zameranú na cieľové skupiny (zamestnanci zariadenia, prijímatelia sociálnych služieb, rodinní 
príslušníci/opatrovníci prijímateľov, verejnosť, zriaďovateľ).  

Úlohou odborných konzultantov je vedenie prijímateľov a zamestnancov procesom deinštitucionalizácie.  

Oblasti, v ktorých poskytujeme podporucieľovej skupine projektu sú hlavne:  

 individuálna práca sprijímateľmi vrámci komunitných služieb, hodnoty vkomunitných službách apodpora tímu vjednotlivých krokoch 
osamostatňovania sa prijímateľa,  

 aktivizácia a poskytovania podpory na uplatnení sa prijímateľov na otvorenom trhu práce,  
 supervízie pre zamestnancov apodľa záujmu aj pre prijímateľov.  

 
Časový rámec realizácie projektu:    

 

02/2022– 11/2023  

Celková výška oprávnených výdavkov:    97 814,02 €€ 
 

Percento spolufinancovania z Európskeho sociálneho fondu aŠtátneho rozpočtu:  100%  

 

 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného 
programu Ľudské zdroje.  


