MESTO JELŠAVA
Námestie republiky č. s. 499, 049 16 Jelšava

Nákup motorového vozidla
na podporu rozvoja sociálnych služieb Mesta Jelšava
Názov prijímateľa dotácie: Mesto Jelšava
Označenie druhu dotácie:
Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb
Označenie účelu dotácie:
§ 3 ods.1 písm. h) zákona 544/2010 Z. z. o dotáciách v z.n.p.
Miesto realizácie aktivít:
Mesto Jelšava
Výška poskytnutej dotácie: 9 000,- Eur z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Od 01.07.2002 Mesto Jelšava zabezpečuje opatrovateľskú službu podľa potrieb
a požiadaviek obyvateľov. Ročne opatrovateľskú službu v priemere 5 opatrovateliek 10
opatrovaným. Opatrovateľská služba je zabezpečovaná v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. V súčasnosti zabezpečuje 5 opatrovateliek
opatrovateľskú službu 7 fyzickým osobám odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby v ich
prirodzenom prostredí.
Opatrovateľská služba je financovaná z vlastného rozpočtu, v posledných rokoch bola
zabezpečovaná aj prostredníctvom projektov ÚPSVaR. Od 01. 08. 2014 do 31. 10. 2015 Mesto
Jelšava realizovalo opatrovateľskú službu v rámci Národného projektu podpora opatrovateľskej
služby. V rámci projektu sme ako jediný na Slovensku poskytovali opatrovateľskú službu bez
úhrady od opatrovaných. Súčasťou mesta sú aj jeho časti ako Teplá Voda, Kejďák a Medzník,
ktoré sú od mesta vzdialené od 2 do 4 km a v súčasnosti vystala potreba opatrovateľskej služby
obyvateľom týchto častí.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytlo mestu Jelšava v roku 2016
dotáciu na nákup motorového vozidla vo výške 9 000,- eur, pričom mesto z vlastných zdrojov
spolufinancovalo nákup vo výške 5 981,- eur a zrealizovalo tak nákup auta
Opel Combo Combi aby bola zabezpečená opatrovateľská služba v meste Jelšava a jeho
katastrálnom území.
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