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Dôvodová správa  

k 

návrhu na 5% spolufinancovanie  

projektu „Vznik novej sociálnej služby – vybudovanie a zriadenie denného stacionára vo 

Fiľakove“ 

 

 

 

                 Mesto Fiľakovo predkladá žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) 

v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program v zmysle schváleného 

projektového zámeru (pozitívna hodnotiaca správa doručená na MsÚ Fiľakovo 17.12.2018) na 

vytvorenie podmienok pre vznik novej sociálnej služby – denný stacionár vo Fiľakove. 

Nehnuteľnosť vo vlastníctve mesta, na námestí Koháriho, objekt, ktorý bol predtým využívaný ako 

Základná umelecká škola, v súčasnosti v jednej polovici sídli Mestská polícia a druhá oddelená 

polovica po schválení a realizácii projektu bude využívaná pre účely denného stacionára. 

Globálnym cieľom projektu je zabezpečiť dostupnosť a podporiť rozvoj sociálnych služieb v súlade 

s potrebami komunity s vybudovaním a zriadením denného stacionára na komunitnej úrovni vo 

Fiľakove.  Špecifickým cieľom projektu je vytvoriť vhodné priestorové podmienky pre poskytovanie 

novej sociálnej služby na komunitnej báze na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu 

ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo dovŕšenia dôchodkového 

veku obyvateľov mesta. Cieľom je eliminovať aktuálne problémy, dôvodom ktorých je absencia 

denného stacionára vo Fiľakove a rozšíriť doteraz poskytované sociálne služby o denný stacionár (v 

súlade so Štatútom neziskovej organizácie Nezábudka, n.o.), v ktorom môžu byť počas dňa 

(ambulantnou formou) umiestňovaní seniori a ZŤP osoby so stupňom odkázanosti minimálne III. 

Jedná sa o pobyt počas pracovných dní, teda v čase, keď sú príbuzní alebo blízki v práci a nemajú 

možnosť sa o nich postarať. Občania takto ostanú bývať vo svojom prirodzenom prostredí, nebudú 

vystavení stresu zo sťahovania do miesta pobytových služieb (zariadenia sociálnych služieb 

s pobytovou formou), čím sa posilní poskytovanie komunitných služieb a zníži dopyt po pobytových 

službách. Počet miest v dennom stacionári 10 osôb. 

 

Celkový rozpočet projektu predstavuje sumu cca 392 608,07 EUR. 

 

Na základe výzvy, jej povinných príloh sa vyžaduje k predloženiu žiadosti o NFP uznesenie MZ vo 

Fiľakove o schválení spolufinancovania projektu vo výške najmenej 5% z celkového rozpočtu. 

Termín predloženia žiadosti je 01.04.2019. 

 

V súlade s uvedeným predkladáme Mestskému zastupiteľstvu vo Fiľakove nasledovný návrh na 

uznesenie: 

Uznesenie č. ........./2019 

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

A. schvaľuje 

zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu s názvom „Vznik novej sociálnej 

služby – vybudovanie a zriadenie denného stacionára vo Fiľakove“ vo výške 5% 

z celkového rozpočtu projektu, t.j. cca 19 630,41 EUR z vlastných zdrojov 

prijímateľa. 
 

 

 



          


