Výzva na výber partnerskej organizácie
/časovo uzavretá výzva/
pre Opatrenie 4 Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej
pomoci 2014 – 2020 – Poskytovanie hygienických balíčkov so sprievodnými
opatreniami ako nástroj riešenia materiálnej deprivácie (ďalej len „Opatrenie
4“)

V zmysle Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej
pomoci Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ÚPSVR“) ako
prijímateľ
vyzýva
humanitárne a iné organizácie na zapojenie sa do Operačného programu
potravinovej a základnej materiálnej pomoci – Opatrenie 4 ako partnerská
organizácia (ďalej len „PO“).
Úlohou PO v rámci Opatrenia 4 je poskytovanie hygienických balíčkov so
sprievodnými opatreniami (ďalej len „SO“) ako nástroj riešenia materiálnej
deprivácie, a to priamo konečným príjemcom (ďalej len „KP“) (špecifikovaným
niţšie).
Distribúcia hygienických balíčkov KP bude prebiehať jedenkrát za
kalendárny rok.
Balíčky si PO prevezme od dodávateľa minimálne na úrovni jeho oblasti
a následne ich distribuuje KP podľa menného zoznamu spolu s mnoţstvom
balíčkov pri kaţdom KP dodaného od ÚPSVR. Miesto, forma a spôsob
distribúcie balíčkov je v kompetencii PO s ohľadom na špecifiká KP.
SO poskytované pri realizácii Opatrenia 4 sú najmä sociálne poradenstvo,
resp. iné odborné činnosti na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine
a na obmedzenie a odstraňovanie ich negatívnych vplyvov (napr. poradenstvo v
rámci hygienickej osvety, budovania hygienických návykov, osveta zameraná na
prevenciu proti šíreniu infekčných ochorení /napr. hepatitída a i./).

Kritériá pre výber partnerských organizácií


Pôsobí organizácia v humanitárnej oblasti a jej jedinečné postavenie
upravuje zákon?

Ak organizácia
nasledovných kritérií:

nesplní

toto

kritérium,

je

posudzovaná

podľa



Má organizácia zastúpenie vo všetkých vyšších územných celkoch
pokryté vlastnou organizáciou alebo s ňou spolupracujúcimi
organizáciami?



Má organizácia a s ňou spolupracujúce organizácie dostatočný počet
kvalifikovaných pracovníkov (zamestnanci, osoby na dohody o prácach
mimo pracovného pomeru, dobrovoľníci) pre deklarované územie
(jednotlivé obce, mestá, mestské časti)?



Má organizácia a s ňou
skladovacie priestory?



Poskytuje organizácia alebo s ňou spolupracujúce organizácie sociálne
sluţby krízovej intervencie na deklarovanom území najmenej 1 rok?

spolupracujúce

organizácie

dostatočné

V prípade území, v ktorých nebude zabezpečené poskytovanie
hygienického balíčka ţiadnou zazmluvnenou PO, budú toto Opatrenie
zabezpečovať ďalšie PO. Kritériá pre výber PO na území nepokrytom PO sú
nasledovné:


Poskytuje organizácia neziskovú sociálnu sluţbu krízovej intervencie na
území výkonu Opatrenia najmenej 1 rok alebo je subjektom verejnej
správy, resp. ním zriadeným poskytovateľom takejto sluţby?



Má organizácia dostatočný počet kvalifikovaných pracovníkov na
zabezpečenie Opatrenia?



Je organizácia schopná zabezpečiť dostatočné skladovacie priestory na
realizáciu Opatrenia?

Ak kritériá na území výkonu Opatrenia splní viac organizácií, uplatnia sa
na výber ďalšie kritériá:


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
Identifikácia KP vyplýva z Operačného programu potravinovej
a základnej materiálnej pomoci a jej zdrojom budú aktualizované
administratívne údaje ÚPSVR o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi (ďalej len
„PvHN“).
Ide o osoby ţijúce v domácnostiach a osoby, ktorým je poskytovaná
sociálna sluţba v zariadení sociálnych sluţieb bez poskytovania stravy (útulok).
ÚPSVR poskytne PO menný zoznam KP. PO sa v prípade neprevzatia
balíčka KP bude opakovane, t.j. minimálne jedenkrát snaţiť o jeho
kontaktovanie alebo mu balíček odovzdá priamo v mieste jeho bydliska. V
prípade, ţe sa PO z rôznych dôvodov nepodarí balíček odovzdať alebo ak si KP
balíček neprevezme, z dôvodu najmä vysťahovania sa z krajiny alebo úmrtia,
pracovník PO túto informáciu zaznačí do zoznamu KP s odôvodnením a v tomto
prípade môţe pracovník PO vydať predmetný balíček aj osobe, ktorá nie je na
zozname, ak o tejto osobe pracovník PO vie, ţe sa nachádza v nepriaznivej
ţivotnej situácii.
KP hygienických balíčkov je:
primárne
1) rodina s nezaopatreným dieťaťom/mi, ktorej sa poskytuje PvHN
sekundárne
1) iné osoby v mimoriadne nepriaznivej alebo krízovej ţivotnej situácii na
základe posúdenia PO. Za mimoriadne nepriaznivú alebo krízovú ţivotnú

situáciu sa povaţuje ţivotná situácia krátkodobého charakteru, z ktorej sa
občan alebo rodiny nedokáţu sami dostať vlastným pričinením, napríklad
ak má osoba príjem pod úrovňou ţivotného minima, pri náhlom váţnom
ochorení ţiviteľa rodiny, pri strate ţiviteľa rodiny, osoby a rodiny
zasiahnuté ţivelnými pohromami a pod.
Na zverejnenú Výzvu na výber partnerskej organizácie na internetovej
stránke ÚPSVR je potrebné reagovať do 10.11.2015 vyplnením a odoslaním
priloţenej prihlášky poštovou prepravou na niţšie uvedenú adresu. Rozhodujúci
je dátum podania na poštovej pečiatke.
O výsledku výberu budú prihlásené organizácie informované písomnou
formou do 30 pracovných dní od 10.11.2015. ÚPSVR je oprávnené vyţiadať
doplňujúce podklady alebo informácie od prihlásených organizácií. V takomto
prípade sa uvedená lehota predlţí o nevyhnutne potrebný čas na zaslanie a
spracovanie poţadovaných dokladov, resp. informácií.
S PO vybranými na základe kritérií bude uzavretá Zmluva o partnerstve,
a to najviac na obdobie 4 rokov. V zmysle Operačného programu potravinovej
a základnej materiálnej pomoci, po vyzdvihnutí balíčkov PO od dodávateľa
ÚPSVR na základe faktúry od PO vykoná úhradu v paušálnej sadzbe 5 % z
hodnoty prevzatých hygienických balíčkov na pokrytie jej administratívnych
nákladov, nákladov na dopravu a skladovanie. Po distribúcii balíčkov
a poskytnutí SO KP poukáţe ÚPSVR na základe faktúry od PO úhradu
v paušálnej sadzbe 5 % z hodnoty odovzdaných hygienických balíčkov na
pokrytie nákladov na sprievodné opatrenia.
V prípade doplňujúcich otázok nás môţete kontaktovať prostredníctvom
emailu: 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,

20.10.2015

