Dôvodová správa
Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný
program 2007 -2013, Prioritná os 2: Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej
ochrany a sociálnej kurately
Dňa 21.12.2012 bola na web stránke regionálneho operačného programu („ďalej len
ROP“) zverejnená výzva ROP-2.1a-2012/01 (ďalej len “výzva“).
operačný program:

ROP

prioritná os:

2

Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately

opatrenie:

2.1

Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately

oblasť podpory:

2.1 a podpora pilotného prístup deinštitucionalizácie existujúcich
zariadení sociálnych služieb a podpora deinštitucionalizácie
existujúcich zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately.

Výzva je zameraná na podporu služieb/ opatrení komunitného typu, resp. na komunitnej
úrovni a zároveň určená výlučne pre zariadenia sociálnych služieb (ďalej len „ZSS“), ktoré
majú kapacitu do 18 pobytových miest v jednom objekte. V rámci oprávnených aktivít je aj
rekonštrukcia objektov ZSS.
Ide o projekt s názvom „ Samostatnosť klientov – naša budúcnosť“ pre Domov
sociálnych služieb LIDWINA (ďalej len „LIDWINA“) - Mládeže 1, Strážske. LIDWINA je
pobytovým zariadením, ktoré poskytuje služby 80 klientom so zdravotným postihnutím,
ktorí sú umiestnení v dvoch jednopodlažných budovách.
18 klientov bude vybraných pre umiestnenie do deinštitucionalizovanej
(deinštitucionalizácia - vytvorenie a zabezpečenie podmienok pre nezávislý a slobodný život klientov DSS,
odkázaných na pomoc spoločnosti, v prirodzenom sociálnom prostredí komunity, prostredníctvom komplexu
kvalitných alternatívnych služieb vo verejnom záujme) formy sociálnej služby. Zriadením

podporovaného bývania v samostatne stojacom dome, budú mať klienti s postihnutím možnosť
uplatniť svoje schopnosti a zručnosti a pozitívne ovplyvniť kvalitu života. Vytvorením
zariadenia podporovaného bývania, dôjde k zníženiu kapacity o 18 klientov v pôvodnom
zariadení. Budova je v súčasnosti udržiavaná, nevyužívaná, je vo vlastníctve Košického
samosprávneho kraja (ďalej len „KSK“). Má samostatný areál a tiež prístupovú cestu.
Hlavné ciele projektu:
Rekonštrukcia objektu v prvej etape bude realizovaná vytvorením 3 samostatných
bezbariérových bytových jednotiek spolu pre 18 klientov. Na ďalšie etapy budú použité
finančné prostriedky prioritne zo štrukturálnych fondov, príp. zo zdrojov KSK.
Aktivity projektu pozostávajú z rekonštrukcie dvojpodlažnej budovy s ubytovacou kapacitou na
poschodí a na prízemí s vytvorenými chránenými dielňami na ergoterapiu. Rekonštrukcia
obsahuje: architektonicko-stavebné riešenie napr. debarierizácia, dodávka a rozvod vody,
kanalizácia, elektroinštalácia, zdravotechnika, vytvorenie multifunkčného ihriska a pod.
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V nasledujúcich rokoch sa plánuje zakúpenie ďalších menších nehnuteľností (rodinných
domov resp. bytových jednotiek), s cieľom, aby všetci klienti mohli využívať služby
deinštitucionalizovaného zariadenia. Úplné ukončenie procesu deinštitucionalizácie
v predmetnom ZSS sa plánuje do roku 2018, kde dôjde k úplnému zátvoru pôvodného
zariadenia.
Celkové oprávnené náklady: 951 268,74 €.
Vybrané zariadenie má spracované: projektovú dokumentáciu, realizačný projekt,
stavebné povolenie, energetický audit a je technicky pripravené na podanie Žiadosti o
nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“).
Maximálna výška NFP predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov na projekt
a zvyšných 5% je spolufinancované z rozpočtu žiadateľa. Dátum ukončenia prijímania Žiadostí
o NFP spolu s prílohami je stanovený do 30.09.2013.
Povinnou prílohou k žiadosti o NFP je aktuálne a platné uznesenie zastupiteľstva
samosprávneho kraja o tom, že Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods.
2 písm. d) zákona č.302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov schvaľuje v prípade potreby prístup k finančným zdrojom potrebným pre realizáciu
projektu nad rámec žiadaného NFP.

Košice 18.09. 2013
Spracovali : Ing. Zuzana Jusková, vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva
Ing. Eva Bramušková, referent zdravotníctva a projektov
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