
                            

 

Názov prijímateľa NFP:   Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči-Opatovský Sokolec 

     SNP 767/6 

     930 28 Okoč 

 

Názov projektu:   Podpora deinštitucionalizácie v DSS Okoč 

Kód projektu ITMS2014+:  NFP312040BMP2 

Miesto realizácie projektu:  Trnavský samosprávny kraj, okres Dunajská Streda, obec Okoč 

 

Ciele a stručný popis projektu: 

Projekt sa realizuje v rámci výzvy „Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb“ Operačného programu Ľudské zdroje (kód výzvy: OP ĽZ DOP 

2021/4.2.1/01).  

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 starostlivosť aktívnym začlenením do komunity s cieľom podporovať rovnaké príležitosti.  

Projekt poskytuje odbornú podporu pre zamestnancov aj prijímateľov sociálnych služieb nášho zariadenia v realizácii transformačného plánu, ktorého 

výsledkom bude poskytovanie pobytových sociálnych služieb komunitnou formou. Hlavným cieľom nových foriem poskytovaných služieb je poskytovanie 

potrebnej podpory na základe individuálnych potrieb a požiadaviek prijímateľov.  

Manažér zabezpečenia výkonu transformačného plánu poskytuje podporu pre transformačný tím v napĺňaní cieľov naplánovaných v transformačnom pláne, 

prioritne oblasti nových služieb, personálnej a organizačnej štruktúry v zmysle 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 podporu cieľovej skupine projektu sú hlavne:  

- individuálna práca s prijímateľmi v rámci komunitných služieb, hodnoty v komunitných službách a podpora tímu v jednotlivých krokoch osamostatňovania sa 

prijímateľa, 

- aktivizácia a poskytovania podpory na uplatnení sa prijímateľov na otvorenom trhu práce, 

- úprava a tvorba bezbariérového fyzického prostredia, 

- podpora pre prijímateľov s poruchou autistického spektra, 

- supervízie pre zamestnancov a podľa záujmu aj pre prijímateľov. 

 

Časový rámec realizácie projektu:   02/2022 – 10/2023 

 

Celková výška oprávnených výdavkov:   121 003,93 € 

 

Percento spolufinancovania z Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu:  100% 

 

 

 

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

zdroje. 

 


