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Politický cieľ 4:ý
„Sociálnejšia Európa – implementácia Európskeho 

piliera sociálnych práv“



Správa Európskej komisie o Slovensku

Hlavné výzvy pre Slovensko na rok 2019 sa stali základom pre 
vyjednávanie o nových fondoch EÚ:

o Kvalita verejnej správy
o Vzdelávanie, veda, výskum a inovácie,
o Vyrovnávanie regionálnych rozdielov,
o Kvalita životného prostredia,
o Starnutie populácie,o Starnutie populácie,
o Automatizácia, robotizácia a digitalizácia.



Východisko pre plánovanie projektového zámeru 
i / d ž i i k i ý h C i l ži bvytvorenia/udržania siete komunitných „Centier služieb 

sociálno-zdravotnej starostlivosti“ v programovacom období EŠIF 
2021 - 20272021 2027

• Model integrovanej starostlivosti o starších vo funkčnom zoskupení obcí južného Gemera –
Mikroregión Pri Slanej (výstup z Iniciatívy dobiehajúcich regiónov Catching-Up Regions),Mikroregión Pri Slanej (výstup z Iniciatívy dobiehajúcich regiónov Catching Up Regions),

• Projekt podporený priamo Európskou komisiou „Centrá sociálnych služieb ako nástroj 
viacúrovňového partnerstva pri poskytovaní dlhodobej starostlivosti na komunitnej úrovni na 

l k “Slovensku“



Mikroregióny na území BBSK / 55 mikroregiónov



Združenie mikroregión Nová Baňa – štatistické údaje (rok 2020)

• počet obyvateľov 14 397
• rozloha 204,57 km2, 
• hustota obyvateľstva 70,37
• Index starnutia – 163 nad• Index starnutia – 163 nad 

priemerom SR aj BBSK
• Počet obyvateľov 65+ je 2839



Názov mikroregiónu/obce Počet obyvateľov INDEX STARNUTIA Priemerný vek obyvateľov Rozloha v km2

Združenie mikroregión Nová 
Baňa 14 397 163,48 43,88 204,57

Brehy 1 044 181,10 44,66 12,36 

Hronský Beňadik 1 131 224,79 45,26 9,23 

Malá Lehota 824 211,36 45,71 22,84 

Nová Baňa 7 284 127,28 42,41 61,26 

Orovnica 552 128,57 42,82 14,25 

Rudno nad Hronom 561 157,32 44,04 19,28 

Tekovská Breznica 1 247 153,80 43,45 29,81 

Veľká Lehota 1 090 163,50 44,32 18,36 

Voznica 664 123,66 42,25 17,18



Názov mikroregiónu/obce Počet obyvateľov 65+ Počet obyvateľov 65 - 69 Počet obyvateľov 70 - 74 Podiel na počte obyvateľov 65+

Združenie mikroregión Nová 
Baňa 2839 981 746 61%

Brehy 230 69 65 58%

Hronský Beňadik 263 77 68 55%

Malá Lehota 186 49 48 52%

N á B ň 1 339 501 357 64%Nová Baňa 1 339 501 357 64%

Orovnica 90 34 19 59%

R d d H 129 43 25 53%Rudno nad Hronom 129 43 25 53%

Tekovská Breznica 263 93 77 65%

Veľká Lehota 224 71 57 57%Veľká Lehota 224 71 57 57%

Voznica 115 44 30 64%



Združenie mikroregión Nová Baňa – štatistické údaje (rok 2020)

Vekové zloženie obyvateľov 65+
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Pracovný návrh siete centier integrovanej sociálno-
zdravotnej starostlivosti

Metodicko –
k di č ékoordinačné 

centrum BBSK

xx
mikroregionálnych

centier



Požičovňa pomôcok

Sociálne poradenstvo

CISZS
Denné centrum

Monitorovanie a signalizácia
potreby pomocip y p

Zariadenie pre seniorov



Projekt Deinštitucionalizácie DSS Pohorelská Maša:Metodicko-koordinačné centrum

tivity metodicko-koordinačného centra
Koordinácia spájania obcí do funkčných celkov
Metodické riadenie a koordinácia aktivít projektu – zjednotenie metodiky fungovania centier a implementácia metodiky 
do praxe
Komunitné plánovanie na mikroregionálnej úrovni
Zabezpečenie kvality poskytovaných služieb – vzdelávanie, supervízia
Zber dát a ich vyhodnocovanie
Diseminácia získaných praktických skúseností – medializácia, odborné semináre, odborná konferencia
Zabezpečenie finančnej udržateľnosti – spolupráca s riadiacimi orgánmi ministerstvamiZabezpečenie finančnej udržateľnosti spolupráca s riadiacimi orgánmi, ministerstvami ...



Projekt Deinštitucionalizácie DSS Pohorelská Maša:ntrum služieb sociálno-zdravotnej 
arostlivosti o seniorov
ľ: 
Vytvorenie systému koordinovaných, adresných, 
flexibilných sociálnych služieb pre seniorov
Zabezpečenie dostupnosti služieb dlhodobej sociálno -

Aktivity projektu
• Výstavba / Rekonštrukcia objektu Centra služieb
• Materiálno-technické vybavenie Centra služieb, vrátane

automobilov (prepravná a opatrovateľská služba) a Zabezpečenie dostupnosti služieb dlhodobej sociálno
zdravotnej starostlivosti pre seniorov v prirodzenom 
prostredí
Vytvorenie systému služieb ktoré budú v sebe zahŕňať 
preventívne aktivity, terénne, ambulantné a pobytové 
l žb

monitorovacích náramkov
• Participatívne komunitné plánovanie služieb pre seniorov vo

vybranej lokalite
• Personálne zabezpečenie identifikovaných služieb (služby

Centra - sociálne poradenstvo prepravná službaslužby
Vytvorenie finančne udržateľného systému služieb pre 
seniorov, ktorý bude podporovať ich zotrvanie v 
domácom prostredí pokiaľ to ich zdravotný stav dovolí
Rozvoj striebornej ekonomiky v najmenej rozvinutých 

Centra sociálne poradenstvo, prepravná služba,
opatrovateľská služba, monitorovanie potrebnej podpory)

Personálne zabezpečenie centra:
regiónoch kraja

p
- Koordinátor centra 1
- Sociálny pracovník 1
- Zdravotnícky asistent 1
- Administratívny pracovník 1
- Koordinátor opatrovateľskej služby 1- Koordinátor opatrovateľskej služby         1
- Opatrovateľka 12
- Zamestnanec prepravnej služby                2



Projekt Deinštitucionalizácie DSS Pohorelská Maša:ntrum služieb sociálno-zdravotnej starostlivosti o seniorov

ohy centra:
Komunitné plánovanie potreby služieb na území mikroregiónu
Poskytovanie terénnych sociálnych služieb (poradenstvo, opatrovateľská služba, monitorovacia služba, prepravná služba)
Sprostredkovanie zabezpečenia ambulantných a pobytových sociálnych služieb – sprevádzanie klienta  pri vybavovaní (Denný 
tacionár, Zariadenie pre seniorov, Špecializované zariadenie ..... )

Pomoc pri vybavení ďalších príspevkov a pomôcok (zdravotné poisťovne, ÚPSVR)
Preventívne aktivity – podpora zdravia, voľnočasové aktivity, prevencia zneužívania seniorov, vzdelávacie aktivity ...
Zbieranie dát o potrebe sociálnych a zdravotných služieb
Spolupráca s ADOS s lekármiSpolupráca s ADOS, s lekármi



BUDÚCNOSŤ – využívanie zdravotníckych technológií v 
domácnostiach pacientovdomácnostiach pacientov


