Informácia o pripravených / pripravovaných projektoch

Mestské zastupiteľstvo: 24.09.2018
Predkladá: Mgr. Ivan Benca
vedúci referátu pre projekty
a investície
Názov projektového zámeru : Vybudovanie detských jaslí v meste Prievidza
Celkové oprávnené výdavky :430 100 €
Požadovaná výška NFP: 408 595 €
Predpokladaná výška kofinancovania žiadateľom: 5% - 21 405 €
Predmetom projektu je rekonštrukcia pavilónu Materskej školy na Ulici A. Mišúta v
Prievidzi na zriadenie detských jaslí a zavedenie sociálnej služby podľa §32 odst.2,
písm. b zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, ktoré je v meste poskytovaná
súkromnými osobami.
Hlavný cieľ projektu: rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
v meste Prievidza. Pomocou hlavného cieľa projektu sa podarí vybudovať zariadenie,
ktoré zlepší kvalitu života obyvateľov mesta Prievidza so súčasným zabezpečením
trvalo udržateľného poskytovania služieb v oblasti starostlivosti o deti do veku troch
rokov a zosúladenia rodinného a pracovného života obyvateľov mesta.
Celkovým cieľom projektu je: vytvoriť podmienky na zosúlaďovanie rodinného
a pracovného života obyvateľov mesta a lepšieho začlenenia žien s deťmi do troch
rokov na trh práce a vybudovaním zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov
komplexne doriešiť starostlivosť o deti v predškolskom veku na území mesta.
Cieľ projektu bude dosiahnutý pomocou špecifických cieľov:
 Rekonštrukcia a vybavenie zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku
dieťaťa
 Zavedenie poskytovania nových sociálnych služieb starostlivosti o deti do troch
rokov veku na komunitnej báze
 Zvýšenie rozsahu a kapacity poskytovaných služieb starostlivosti o deti
predškolského veku obyvateľom mesta a okresu
V projekte sa realizujú 2 aktivity:
 Rekonštrukcia zariadenia služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov
veku
 Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov

Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
informáciu o projektovom zámere s názvom: „Vybudovanie detských jaslí v meste
Prievidza “ a možnosti čerpania finančných prostriedkov,
II. schvaľuje - neschvaľuje
predloženie projektového zámeru s názvom: „Vybudovanie detských jaslí v meste
Prievidza“
Názov projektu: Podpora opatrovateľskej služby v meste Prievidza
Celkové oprávnené výdavky projektu:444 600 €
Požadovaná výška NFP : 444 600 €
Kofinancovanie žiadateľom – mesto Prievidza: 0 €
Predmetom projektu je personálne zabezpečenie poskytovania terénnej
opatrovateľskej služby v meste Prievidza v prirodzenom domácom prostredí klienta
a zníženie dopytu po inštitucionálnej starostlivosti. Cieľom projektu je zlepšenie
prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám obyvateľov
mesta Prievidza vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného
záujmu.
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
informáciu o projekte s názvom: „Podpora opatrovateľskej služby v meste
Prievidza “ a možnosti čerpania finančných prostriedkov,
II. schvaľuje - neschvaľuje
a) predloženie projektu s názvom: „ Podpora opatrovateľskej služby v meste
Prievidza “,
b) kofinancovanie projektu vo výške 0 € t.j. 0 % z celkových výdavkov na projekt.

