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 Obci Ražňany bola schválená žiadosť o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre 

projekt „Denný stacionár v obci Ražňany“ v rámci Operačného programu: Integrovaný regionálny 

operačný program, Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, 

Investičná priorita: 2.1 – Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k 

celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného 

postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, 

kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné, Špecifický cieľ: 

2.1.1 – Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len „SPODaSK”) v zariadení z 

inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov 

veku na komunitnej úrovni. Zmluva o NFP nadobudla účinnosť dňa 27.08.2020.  

 Primárnym cieľom projektu je prostredníctvom zriadenia nového denného stacionára  

prispieť k poskytovaniu kvalitných sociálnych služieb určených hlavne pre seniorov ale aj iné osoby, 

ktoré sú odkázané na pomoc iného, na komunitnej úrovni s dôrazom na riešenie ich nepriaznivej 

sociálnej situácie z dôvodu veku alebo zdravotného postihnutia, prostredníctvom rešpektovania ich 

ľudskej dôstojnosti, zachovania osobnej integrity a zabezpečenia kvalitných podmienok na život. 

Projekt je rozdelený do troch hlavných aktivít:               

1. Denný stacionár v obci Ražňany: zriadenie a výstavba nových stavebných objektov 

zariadení sociálnych služieb a SPODaSK vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej 

starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. 

podporu náhradného rodinného prostredia,                                                 

2. Obstaranie motorového vozidla: investovanie do materiálno-technického vybavenia 

zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení 

SPODaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí. 

3. Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti.   

Hlavným zámerom projektu je zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb na riešenie 

nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného 

stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, druh sociálnej služby: Denný stacionár. Sociálna 

služba bude v zariadení poskytovaná pre všetky osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej 

osoby v prípade, že stupeň ich odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. 

o sociálnych službách, a sú odkázané na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. 

Sociálna služba bude poskytovaná v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. 

 

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu hlavnej aktivity projektu: 659 955,62 EUR. 

Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 626 957,84 EUR. 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program. 
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