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Zariadenie pre seniorov s denným stacionárom – kontinuita v starostlivosti 

Evanjelická zborová diakonia cirkevného zboru ECAV Nitra už 10 rokov poskytuje opatrovateľskú službu 
v domácnostiach seniorov s výbornou povesťou. 

Starostlivosť o seniora v jeho domácom prostredí je najlepšou formou opatery. Máme však skúsenosti, že 
stav opatrovaného sa natoľko zhorší, že je potrebná 24 hodinová starostlivosť v zariadení. 

V živote seniora je veľmi dôležitá kontinuita. Veľmi cenné je, keď sa i v zariadení môže stretnúť s bývalými 
opatrovateľmi či duchovnými, ktorých pozná z domácej starostlivosti či denného stacionára. 

Optimálny príklad kontinuity v starostlivosti (ak si to stav seniora vyžiada) predstavuje línia: denný 
stacionár – opatrovanie v domácom prostredí – pobyt v zariadení pre seniorov toho istého zriaďovateľa.   

CZ ECAV Nitra má schválenú stavebnú dokumentáciu na stavbu Zariadenia pre seniorov s denným 
stacionárom. Z projektu IROP má možnosť získať dotáciu 1,799 mil. eur (podpísaná zmluva s Min. 
investícií). Výzva s cieľom deinštitucionalizácie sociálnych služieb umožňovala uchádzať sa o podporu 
zariadeniam s komunitným bývaním v počte max. 6 seniorov v 1 bytovej jednotke.  

Projekt umožnil zriadiť 2 bytové jednotky (samostatné vchody, samostatné poschodia) s kapacitou 12 
trvalo ubytovaných seniorov a prevádzkovaním denného stacionára pre 28 seniorov (stavebno - 
dispozičné riešenie prikladáme). 

Časť budovy nebude financovaná z projektu IROP. Ide o miestnosti oddelené od bytových jednotiek pre 
seniorov. Môžu slúžiť ako ubytovanie pre personál či na krátkodobý pobyt rodinných príslušníkov seniora 
(hlavne pri stavoch, keď je prítomnosť najbližších pre klienta ničím nenahraditeľná).  

Navrhnuté dispozičné riešenie budovy (2 samostatné komunitné byty pre seniorov, oddelené miestnosti 
pre personál a rodinných príslušníkov) je veľmi vhodné pre prípady možných karantén, spojených 
s pandémiami typu COVID – 19. I z tohto pohľadu možno tento projekt hodnotiť ako nadčasový. 

Navrhnuté stavebné riešenie plne zohľadňuje najnovšie požiadavky z hľadiska energetickej šetrnosti 
i životného prostredia (ekologické stavebné materiály, sčasti zelená strecha, zeleň na nádvorí, oddychové 
zóny) a je plne v súlade s programom Next generation.   

Na naplnenie nášho cieľa – kontinuity v starostlivosti o seniorov nám, žiaľ, chýbajú finančné prostriedky. 
Cirkevný zbor investoval do kúpy pozemku a príprav projektu doposiaľ 500 tis. eur. Disponujeme 500 tis. 
eurami na stavbu a 1,79 mil. eur získame z projektu IROP.  

Ostatné finančné prostriedky potrebujeme ešte získať z iných zdrojov. 
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