Modernizácia vybavenia zariadenia opatrovateľskej služby
Jeseň života
Všeobecné informácie o projekte:
Názov projektu:

Modernizácia vybavenia zariadenia opatrovateľskej služby Jeseň života

Kód projektu:

IROP-CLLD-Q391-512-002-017

Operačný program:

Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os:

5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:

5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného
komunitou

Špecifický cieľ:

5.1.2 Zlepšenie udrţateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými
centrami a ich zázemím vo verejných sluţbách a vo verejných
infraštruktúrach

Aktivita:

C1 Komunitné sociálne služby

Fond:

Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR”)

Stručný popis projektu:
Realizácia projektu je zameraná na
•
•
•

Modernizáciu gastronomického zariadenia kuchyne vrátane nábytku
Modernizáciu jedálne
Modernizáciu spoločenskej miestnosti.

Miesto realizácie je obec Záhorská ves, okres Malacky, Bratislavský kraj, budova zariadenia
opatrovateľskej služby.
V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
sociálne poradenstvo, sociálne rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie,

údržba bielizne a šatstva, utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí, zabezpečuje sa aj
ošetrovateľská starostlivosť. Projekt bude prínosom pre súčasné a budúce zverenkyne Zariadenia
opatrovateľskej služby Jeseň života, ktorým bude poskytovaná sociálna služba vo vyššom štandarde.
V rámci kuchyne dôjde k výmene zastaralých elektrospotrebičov: umývačka riadu, kombinovaná
chladnička s mrazničkou, kombinovaný kuchynský sporák, elektrický ohrievač vody, digestor. V kuchyni
bude vymenená stará kuchynská linka za novú kuchynskú linku na mieru so vstavanými spotrebičmi,
kuchynským dvoj-drezom.
Jedálenská časť bude doplnená o nový nábytok - jedálenské stoly v počte 5ks, jedálenské stoličky v počte
15ks.
V spoločenskej miestnosti dôjde k výmene sektorovej zostavy, kresiel pre seniorov v počte 9ks, sedacej
súpravy, konferenčného stolíka a zakúpeniu vitríny.

Harmonogram realizácie projektu:
Celková dĺžka realizácie hlavnej aktivity projektu (v mesiacoch):
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:
Ukončenie realizácie hlavnej aktivity projektu:

4
10/2021
01/2022

Financovanie projektu:
Forma financovania:
Výška nenávratného finančného príspevku:
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:

Nenávratný grant
33 003,00 €
1 737 €

