Výzva na výber partnerskej organizácie
/časovo otvorená výzva/
pre Opatrenie 2 Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci 2014 –
2020 - Poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia
potravinovej deprivácie (ďalej len „Opatrenie 2“)
V zmysle Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci (ďalej
len „OP FEAD”)Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ÚPSVR“) ako prijímateľ

vyzýva
humanitárne a iné organizácie na zapojenie sa do OP FEAD – Opatrenie2 ako
partnerská organizácia (ďalej len „PO“).
Úlohou PO v rámci Opatrenia 2 je poskytovanie teplého jedla so sprievodnými
opatreniami (ďalej len „SO“) ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie, a to priamo
konečným príjemcom (ďalej len „KP“) (špecifikovaným niţšie).
PO bude poskytovať teplé jedlo KP minimálne trikrát do týždňa počas zimného
obdobia t. j. od 1. novembra do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka prípadne do
vyčerpania oprávnených finančných prostriedkov alokovaných pre Opatrenie 2. Teplé jedlo
vydávané PO bude pozostávať z teplej zahustenej polievky (tzv. desiatová, 500 ml),
chlieb/pečivo (150 g), teplého nealkoholického nápoja (0,4 l). Výber konkrétnej poskytovanej
polievky je v kompetencii PO. Pracovník PO bude jedlo vydávať KP na základe poţiadania
o teplé jedlo priamo na mieste výdaja.
Výber miesta, formy a spôsob poskytovania teplého jedla a SO je v kompetencii PO
s ohľadom na špecifiká KP. O počte a druhu vydaných jedál PO vedie evidenciu, ktorú je
povinný odovzdať ÚPSVR vo forme Správy o poskytnutí teplých jedál so sprievodnými
opatreniami, a to najneskôr do 10 pracovných dní kalendárneho mesiaca za predchádzajúci
kalendárny mesiac, v ktorom sa uskutočnil výdaj teplého jedla a poskytnutie SO. SO
poskytované pri realizácii Opatrenia 2 sú najmä sociálne poradenstvo, resp. iné odborné
činnosti na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie
a odstraňovanie ich negatívnych vplyvov. SO bude poskytovať kvalifikovaný pracovník PO
alebo s ňou spolupracujúcej organizácie, ktorý zvolí najvhodnejšiu metódu, techniku a postup
podľa potrieb KP. Výkon SO musí byť zrealizovaný v termíne, v ktorom prebieha
poskytovanie teplého jedla.
V zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky
PO, ktorá bude realizovať predmetné opatrenie, musí mať povolenie na prípravu a výdaj
stravy, resp. povolenie na výdaj stravy.
Kritériá pre výber partnerských organizácií
PO budú vyberané na základe týchto kritérií:
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Pôsobí organizácia v humanitárnej oblasti a jej jedinečné postavenie upravuje zákon?

Ak PO nepôsobí v humanitárnej oblasti a jej jedinečné postavenie neupravuje zákon, je
posudzovaná podľa nasledovných kritérií:
Má organizácia a s ňou spolupracujúce organizácie dostatočný počet kvalifikovaných
pracovníkov (zamestnanci, osoby na dohody o prácach mimo pracovného pomeru,
dobrovoľníci) pre deklarované územie (obec/mesto/mestská časť)?
 Poskytuje organizácia alebo s ňou spolupracujúce organizácie neziskovú sociálnu
sluţbu krízovej intervencie na území výkonu Opatrenia 2 najmenej 1 rok alebo je
subjektom verejnej správy, resp. ním zriadeným poskytovateľom takejto sluţby?


V prípade, ţe kritériá na území (obec/mesto/mestská časť) splní viac organizácií,
uplatnia sa na výber ďalšie kritériá, a to:
 Koľko kvalifikovaných pracovníkov má organizácia?
 Ako dlho poskytuje organizácia neziskovú sociálnu sluţbu krízovej intervencie?
 Ako dlho pouţíva organizácia pravidlá zisťovania spokojnosti klientov a podávania
sťaţností?
 Ako dlho má a plní organizácia program supervízie?
Poznámka: Kvalifikovaný pracovník musí spĺňať podmienky § 5 alebo § 45 zákona č.
219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných
činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Identifikácia konečných príjemcov
Identifikáciu najodkázanejších osôb bude vykonávať PO a táto bude vychádzať
z definície: osoba bez prístrešia je osoba, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na
uspokojenie základných ţivotných potrieb (najmä ubytovanie, stravu, nevyhnutné ošatenie),
je v zjavnej bezprostrednej núdzi, odkázaná na zabezpečenie aspoň jedného teplého jedla
denne. Je to najmä osoba, ktorá ţije na ulici a nie sú jej spravidla poskytované sociálne sluţby
v zariadeniach sociálnych sluţieb ako sú napr. útulok, domov na pol ceste, zariadenie
núdzového bývania. V prípade poskytovania teplého jedla na ulici, resp. v priestoroch
PO, bude vzhľadom na spoločenskú stigmu dostatočným identifikačným kritériom poţiadanie
o teplé jedlo.
Aj utečenci môţu byť povaţovaní za osoby bez prístrešia (sú v zjavnej bezprostrednej
núdzi, odkázaní na zabezpečenie aspoň jedného teplého jedla, sú na ulici, nie sú im
poskytované sociálne sluţby v zariadeniach sociálnych sluţieb, neskúma sa ich pôvod, pobyt,
dokonca ani základné identifikačné údaje, pre účely OP FEAD dostatočným identifikačným
kritériom je poţiadanie o teplé jedlo).
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Na zverejnenú Výzvu na výber PO na internetovej stránke ÚPSVR je potrebné
reagovať vyplnením a odoslaním priloţenej prihlášky poštovou prepravou na niţšie uvedenú
adresu. Na obálku uviesť heslo: „OP FEAD Výzva Opatrenie 2 – Neotvárať“.
O výsledku výberu budú prihlásené organizácie informované písomnou formou do 30
pracovných dní od dátumu prihlásenia. ÚPSVR je oprávnené vyţiadať doplňujúce podklady
alebo informácie od prihlásených organizácií. V takomto prípade sa uvedená lehota predĺţi
o nevyhnutne potrebný čas na zaslanie a spracovanie poţadovaných dokladov, resp.
informácií.
Výzva je časovo otvorená, a to najneskôr do 31. 10. 2023, prípadne do vyčerpania
oprávnených finančných prostriedkov alokovaných na Opatrenie 2.
S PO vybranými na základe kritérií pre výber PO bude uzavretá Zmluva o partnerstve,
a to najviac na obdobie 4 rokov.
V zmysle návrhu realizácie Opatrenia 2 má PO nárok na úhradu:
- nákladov za nákup potravinovej pomoci (teplého jedla),
- administratívnych nákladov, nákladov na dopravu a skladovanie v paušálnej sadzbe 5
% nákladov na nákup teplého jedla,
- nákladov na sprievodné opatrenia v paušálnej sadzbe 5 % nákladov na nákup teplého
jedla.
Úhrada skutočne vynaloţených výdavkov na nákup teplého jedla bude realizovaná
úhradou, a to buď:
a) Úhrada skutočne vynaloţených výdavkov na nákup teplého jedla s maximálnou výškou
oprávnenosti výdavkov - PO, ktoré teplé jedlo nakupujú od externej spoločnosti alebo
PO, ktoré pripravujú teplé jedlo vo vlastnej réţii a rozhodnú sa neuplatniť jednotkovú
cenu, majú nárok na úhradu skutočne vynaloţených výdavkov na nákup teplého jedla
s maximálnou výškou oprávnenosti výdavkov (vo výške priemernej ceny polievky na
základe vykonaného prieskumu skutočných nákladov u organizácií pracujúcich
s konečnými príjemcami) v zmysle riadiacej dokumentácie riadiaceho orgánu (ďalej len
„RO“) Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vo veci
preukazovania nákladov/výdavkov pre účely Opatrenia 2, ktoré sú zverejnené na
internetovej stránke ÚPSVR - Pokyn GR Sekcie sociálnej a rodinnej politiky
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1/2015
k preukazovaniu nákladov/výdavkov pre účely Opatrenia 2. Poskytovanie teplého jedla
so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie v rámci
Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci 2014 – 2020
v aktuálnom znení.
V prípade zabezpečenia teplého jedla externou spoločnosťou alebo v prípade prípravy
jedla vo vlastnej réţii bez uplatnenia jednotkovej ceny je potrebné vykonať verejné
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obstarávanie v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a usmernení RO Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vo veci postupov vo verejnom obstarávaní,
ktoré sú zverejnené na internetovej stránke ÚPSVR - Pokyn GR Sekcie kontroly Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1/2015 k overovaniu zadávania zákaziek
na realizáciu verejných obstarávaní uskutočnených partnerskými organizáciami v rámci
potravinovej a základnej materiálnej pomoci – OP FEAD 2014 – 2020 v aktuálnom znení.
b) Úhrada výdavkov na teplé jedlo na základe jednotkovej ceny - PO, ktoré teplé jedlo
pripravujú vo vlastnej réţii, majú nárok na úhradu nákladov za teplé jedlá na základe
jednotkovej ceny (stanovená na základe kalkulácie priemerných cien surovín
vstupujúcich do výroby teplého jedla) v zmysle riadiacej dokumentácie RO vo veci
preukazovania nákladov/výdavkov pre účely Opatrenia 2 - Pokyn GR Sekcie sociálnej
a rodinnej politiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
1/2015 k preukazovaniu nákladov/výdavkov pre účely Opatrenia 2. Poskytovanie
teplého jedla so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie
v rámci Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci 2014 –
2020 v aktuálnom znení.
PO zašle ÚPSVR faktúru za poskytnuté teplé jedlá, za administratívne náklady, náklady
na dopravu a skladovanie v paušálnej sadzbe 5 % z hodnoty poskytnutého teplého jedla a za
uskutočnenie SO v paušálnej sadzbe 5 % z hodnoty poskytnutého teplého jedla na pokrytie jej
nákladov na SO. PO je povinná viesť evidenciu o počte a druhu poskytovaných teplých jedál
a poskytnutých SO, ktorú je povinná odovzdať ÚPSVR vo forme Správy o poskytnutí teplých
jedál so sprievodnými opatreniami. Oprávneným výdavkom je aj daň z pridanej hodnoty, a to
výlučne v prípade, ak PO nevzniká nárok na vrátenie tejto dane v zmysle zákona č. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
V prípade doplňujúcich otázok nás môţete kontaktovať prostredníctvom e-mailu:
fead@upsvr.gov.sk.
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 8
812 67 Bratislava
Pracovisko: Ţupné nám. 5-6, 811 03 Bratislava

V Bratislave 8. 2. 2016
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