
Projekt: 

„Denný stacionár Kamienka “ 

Cieľ: Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb 
a zabezpečenie výkonu opatrení sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení 
z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj 
služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na 
komunitnej úrovni.  

Prijímate ľ:  

Nenávratný finan čný príspevok:  

Výška finan čnej podpory z EÚ: 

Obec Kamienka, Kamienka 123                                 
065 32 Kamienka 

    198 753,18 EUR 

     188 815,52 EUR 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                      Začiatok projektu:       01/2021 

                     Ukončenie projektu:    06/2022 



Obec Kamienka, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, má schválenú Žiadosť o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku s názvom „ Denný stacionár Kamienka“. 
 
Kód výzvy:  IROP-PO2-SC221-2018-27 
 
Prioritná os:  2 – Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám 
 
Investičná priorita: 2.1 – Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu 
a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom 
lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné. 
 
Špecifický cieľ: 2.2.1 –  Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len „SPODaSK”) v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj 
služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.  
 
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021W937-221-27 bola podpísaná dňa 01. 12. 2017, v 
centrálnom registri zmlúv bola zverejnená dňa 08. 12. 2017, účinná je nasledujúci deň po dni zverejnenia, t. j. od 09. 12. 2017. 

Hlavný cieľ projektu: Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenie výkonu opatrení sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa 
do troch rokov veku na komunitnej úrovni.  

 
Aktivity projektu: 
 

1. Zariadenie a výstavba denného stacionára v obci Kamienka 

2. Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia denného stacionára v obci Kamienka   

3. Zníženie energetickej náročnosti objektu denného stacionára v obci Kamienka  

 



 

Aktivita č.1 Zriadenie a výstavba denného stacionára v obci Kamienka  

Cieľ: Vytvorenie nových vhodných priestorov pre poskytovanie sociálnych služieb.  

Dosiahnutie cieľa: Realizácia stavebných prác na základe rozpočtu projektu v súlade s stavebnými postupmi a pracovnými 
postupmi pre realizácií stavby. 

Aktivita č.2 Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia denného stacionára v obci Kamienka  

Cieľ: Zariadiť vzniknuté priestory denného stacionára nevyhnutným interiérovým vybavením, vhodné motorové 
vozidlo na zvoz a rozvoz klientov denného stacionára. 

Dosiahnutie cieľa: Zabezpečenie vhodného vnútorného vybavenia pre denný stacionár a vhodného (upraveného) 
osobného motorového vozidla.  

Aktivita č.3 Zníženie energetickej náročnosti objektu denného stacionára v obci Kamienka  

Cieľ: Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionára.  

Dosiahnutie cieľa: Zabezpečenie zateplenia obvodového plášťa budovy a výmena sklených výplni na budove 
denného stacionára. 

 

 

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE 
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

www.irop.sk 
 

  


