Názov a sídlo prijímateľa: Obec Kechnec
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Názov projektu: Viacúčelové zariadenie sociálnych služieb v obci Kechnec
Miesto realizácie projektu: Kechnec
Projekt je spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Špecifický cieľ projektu: 2.1.1 – Podporiť prechod poskytovania sociálnych
služieb a zabezpečenia výkonu výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
asociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť
rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.
Výška NFP: 1 503 225,34 EUR
Začiatok realizácie hlavných aktivít: 11/2018
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 12/2021
Opis projektu:
Predmetom navrhovaného projektu „Viacúčelové zariadenie sociálnych služieb v
obci Kechnec“ je výstavba nového zariadenia sociálnych služieb pre seniorov v obci
Kechnec, v ktorom sa prostredníctvom celoročnej pobytovej služby, denného
stacionára, jedálne a práčovne budú poskytovať kvalitné sociálne služby na
komunitnej úrovni pre osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc
inej fyzickej osoby, prípadne potrebujú pomoc z iných vážnych dôvodov. Výstavbou
zariadenia sa vytvorí priestor na celoročné bývanie pre 12 seniorov, ktorým bude
poskytovaná sociálna služba v zmysle § 35 zákona č. 448/2008 Z. z.o sociálnych
službách v znení neskorších predpisov – Zariadenie pre seniorov. Zároveň budú v
zariadení poskytované ambulantné a podporné sociálne služby – Denný stacionár v
zmysle § 40, Jedáleň v zmysle § 58 a Práčovňa v zmysle §59 zákona č. 448/2008 Z. z. o
sociálnych službách v znení neskorších predpisov pre prijímateľov sociálnej služby z
obce Kechnec a blízkeho okolia.
Hlavným cieľom projektu je prispieť k zlepšeniu kvality poskytovania sociálnych služieb
pre seniorov 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.
Špecifické ciele projektu:
• podpora prechodu poskytovania sociálnych služieb z inštitucionálnej formy na
komunitnú úroveň prostredníctvom výstavby nového zariadenia pre seniorov s
celoročnou pobytovou sociálnou službou, denným stacionárom a podpornými
službami jedálne a práčovne, umiestneného v intraviláne obce Kechnec,
• odstránenie diskriminácie seniorov z hľadiska ich zdravotného stavu a sociálneho
postavenia prostredníctvom ich začlenenia do sociálnych, kultúrnycha rekreačných
služieb na komunitnej úrovni.
Realizáciou navrhovaného projektu dôjde k naplneniu merateľných ukazovateľov
projektu:
P0070 - Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb – 32 osôb,
P0387 - Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka
podpore – 1,
P0228 - Počet nových verejných budov – 1,
P0613 - Podlahová plocha nových verejných budov – 1 097 m2,
P0617 - Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského
rozvoja – 1 097 m2
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