Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Klas n.o. Vrbové začal v januári 2009
realizovať projekt s názvom “Zvýšenie kvality a vytvorenie podmienok pre lepšie plnenie
poslania sociálneho zariadenia vďaka zvýšeniu kvality ľudí“ podporovaný v rámci
operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia spolufinancovaného z Európskeho
sociálneho fondu. Realizácia projektu trvala dva roky a bola ukončená 31.12.2010.
Projekt sa realizoval v Trnavskom kraji, konkrétne v mestách:
• Vrbové, okres Piešťany
• Gbely, okres Skalica
• Horné Saliby, okres Galanta
• Vojka nad Dunajom, okres Dunajská Streda
Cieľom projektu bolo zabezpečiť neustále zvyšovanie kvality sociálnych služieb
poskytovaných zariadeniami
vzdelávaním
svojich zamestnancov a zároveň zvýšiť
dostupnosť svojich poskytovaných služieb.
Hlavné aktivity projektu predstavovali vzdelávacie procesy v oblasti:
• manažérskeho kontrolingu
• riadenia ľudských zdrojov, personalistiky a motivačného systému
• prvej pomoci
• efektívnej komunikácie
• legislatívneho minima
• počítačových zručností
• cudzích jazykov
Cieľovou skupinou realizovaného projektu boli zamestnanci zariadení poskytujúcich
sociálne služby starým a chorým občanom. Celkom sa na vzdelávacích aktivitách zúčastnilo
101 zamestnancov zo všetkých partnerských organizácií, zapojených do realizácie projektu.
Účastníci vzdelávacích aktivít získali nové poznatky a rozšírili si obzor svojich vedomostí.
Organizácie – realizátori projektu získali počítačové vybavenie na vysokej technickej úrovni,
moderné učebné pomôcky, najnovšiu odbornú literatúru.
Nositeľ projektu Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Klas n.o. spolupracoval
v rámci projektu s partnermi:
• Dom pokojnej staroby, n.o. Gbely
• Stredisko Evanjelickej diakónie Domov dôchodcov – Domov sociálnych služieb
Horné Saliby
• SENIOR n.o. Vojka nad Dunajom
Hoci od ukončenia projektu uplynuli takmer dva roky, pozitívny dopad výsledkov
realizácie projektu je stále aktuálny. Zamestnanci, účastníci projektu, predovšetkým
jeho vzdelávacích aktivít, využívajú vo svojej práci vedomosti a zručnosti, nadobudnuté
v jednotlivých vzdelávacích programoch. S využitím výpočtovej techniky a odbornej
literatúry, zaobstaranej v rámci realizácie projektu, s vedomosťami a zručnosťami,
získanými vo vzdelávacích programoch projektu sú zamestnanci, účastníci projektu

dôležitou súčasťou poskytovania kvalitných sociálnych služieb v zariadeniach
pobytového typu.
Dvaja zo zúčastnených zariadení – Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Klas
n.o. a Dom pokojnej staroby, n.o. Gbely majú od konca roka 2009 vybudovaný,
zdokumentovaný a zavedený systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO
9001:2009/EN ISO 9001:2008 pre poskytovanie sociálnych služieb.
K získanému certifikátu veľkou mierou prispelo aj zapojenie týchto dvoch subjektov do
realizácie projektu “Zvýšenie kvality a vytvorenie podmienok pre lepšie
plnenie poslania sociálneho zariadenia vďaka zvýšeniu kvality ľudí“
Celkové výdavky na realizáciu projektu predstavovali 191 381,13 €, z čoho 175 390,86 €,
t.j. 91,64 % bolo realizovaných formou
nenávratného finančného príspevku
z prostriedkov Európskej únie a Štátneho rozpočtu SR.
Vďaka tejto pomoci bolo umožnené realizátorom projektu vytvoriť podmienky pre neustále
zvyšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb odkázaným občanom nášho regiónu.
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