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Výzva na podávanie projektov: „Výchovný skupinový program, sociálny skupinový 

program (§17 ods. 4 Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej 

kuratele) 
 

 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné predkladá 

 
výzvu  na podávanie projektov 

 

 

1. Identifikačné údaje vyhlasovateľa: 
              

Názov:   Ústredie, práce, sociálnych vecí a rodiny, 

                                    Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné 

Sídlo:   Kukorelliho 1, 066 70  Humenné 

IČO:   30794536 

DIČ:   2021777780 

Zastúpený:  PhDr. Monika Chomová, riaditeľka úradu   

 

 

Dátum vyhlásenia výzvy na podávanie projektov:   11.02.2022 

 

 

Názov výzvy  schválenej priority na rok 2022:  
Výchovný skupinový program, sociálny skupinový program (§17 ods. 4  Zákona č. 305/2005 

Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov), ktorého účelom je odborné pôsobenie na odstránenie 

alebo zmiernenie problémov v správaní dieťaťa alebo jeho porúch správania, na získanie 

potrebných spoločenských návykov, hygienických návykov a na zabezpečenie vhodného 

využitia voľného času dieťaťa. 

 

Dátum uzávierky prijímania projektov:     25.02.2022 

 

 

 

2. Vymedzenie výzvy v rámci priority: 
 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava schválilo ÚPSVR Humenné na rok 

2022 navrhovanú prioritu v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí 

a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len Zákon č. 305/2005 Z.z.) , na realizáciu ktorej ÚPSVR Humenné vyhlasuje výzvu 

na predloženie projektov. 

 

V zmysle § 73 ods. 5 Zákona č. 305/2005 Z. z. orgán sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately podľa odseku 2 a 3  môže za podmienok ustanovených týmto zákonom 

organizačne zabezpečiť vykonávanie opatrení podľa odseku 4 aj prostredníctvom výziev na 

podávanie projektov akreditovanými subjektmi a sociálnymi pracovníkmi vykonávajúcimi 

samostatnú prax sociálneho pracovníka, ak zabezpečuje vykonávanie opatrení podľa § 11 ods. 

3 písm. b) až d) a podľa § 17 ods. 4, opatrení, ktoré sú výchovným opatrením, povinnosťou 

podľa §14 ods. 1 druhej vety alebo opatrením podľa §44a ods. 1, opatrení na sprostredkovanie 
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náhradnej rodinnej starostlivosti a opatrení v prostredí podľa § 4 ods. 2 a 3; na vyhlasovanie 

týchto výziev sa nevzťahuje osobitný predpis. 

 

Výzva je uverejnená na webovej stránke Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 

Humenné www.upsvar.sk/he  

 

3. Predmet výzvy: 
 

„Výchovný skupinový program, sociálny skupinový program“ 

  

Cieľová skupina:  

Deti, ktoré zanedbávajú povinnú školskú dochádzku, ich rodičia, alebo osoba, ktorá sa osobne 

stará o dieťa, deti s narušenými vzťahmi a problémovým správaním, deti dopúšťajúce sa 

priestupkov a páchajúce činnosť ináč trestnú,  ohrozené sociálno – patologickými javmi, 

experimentujúce s alkoholom, omamnými a psychotropnými látkami.  
 

 

 

Akreditovaný subjekt má použiť pri svojej práci pre dieťa, rodinu a skupinu výsledky 

sociálnej práce a všetky metódy, postupy a techniky, ktoré zodpovedajú poznatkom 

spoločenských vied a poznatkom o stave  a vývoji sociálno-patologických javov 

v spoločnosti.   

 

Miesto výkonu opatrenia: 

 

 v prirodzenom rodinnom prostredí mal. detí v okrese Humenné a Snina 

 v prenajatých priestoroch akreditovaným subjektom  
 

Opatrenia sa budú realizovať pre maximálne 20 detí vo veku 8 – 17 rokov v prirodzenom 

prostredí a sčasti aj  pobytovou formou v priestoroch prenajatých AS, pre max. 40 rodičov 

v prirodzenom prostredí. 

 
 

 

3.1. Výchovný skupinový program 

Vykonávanie opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately na obmedzenie 

a odstránenie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický, fyzický  a sociálny vývin detí, 

pre ktoré sú vykonávané opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa 

§16 zákona č. 305/2005 Z.z.  

 

Zameranie:  

 

 diagnostika detí (sociálna, psychologická)   

 odborné pôsobenie na zmiernenie resp. odstránenie problémového správania u 

detí, ktoré zanedbávajú povinnú školskú dochádzku  

 pomoc maloletým a plnoletým fyzickým osobám pri riešení výchovných 

problémov detí v rodine,  v škole a v medziľudských vzťahoch  

 podporiť ich spoločenskú integráciu a socializáciu v prostredí školy, rodiny a v 

rovesníckych skupinách 

 výchova  k zdravému životnému štýlu, bez drogy       

http://www.upsvar.sk/he
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 realizácia výchovného programu a vybraných činností zameraných na sociálne 

a psychologické poradenstvo pre rodičov a deti 

 hľadanie vlastnej identity, posilnenie emocionálneho puta rodičov s deťmi  

 rozvoj spôsobilostí zameraných na asertivitu rodičov, napĺňanie potrieb detí, 

trávenie voľného času, napĺňanie rodičovskej role 

 práva a povinnosti rodičov, práva a povinnosti detí (z pohľadu právneho 

a sociálno-psychologického) 

 

 

 

 

3.2 Obsah výchovného skupinového programu: 

 

 cieľ, ktorý chcú prekladatelia projektu  dosiahnuť a akým spôsobom  

 akými aktivitami sa k tomu dopracujú 

 budovanie stabilných väzieb a obojstranného záujmu 

 poznanie silných a slabých stránok detí, zvládanie  neistôt,  

 pocit  spolupatričnosti  

 poskytnutie sociálnej a psychologickej pomoci  

 zabezpečenie nutnej podpory detí  

 získavanie a budovanie dôvery  

 

 

  3.3. Sociálny skupinový program  
 

Opatrenia majú smerovať k odstráneniu resp. zmierneniu narušenia sociálneho vývinu 

dieťaťa, jeho socializácie a k zvýšeniu úrovne zabezpečovania a uspokojovania jeho potrieb 

a sociálnych rolí.   

 

 

Zameranie: 

 

 diagnostika detí (sociálna, psychologická)   

 psychologické a sociálne poradenstvo - individuálne a skupinové 

 skúmanie a odstraňovanie príčin zanedbávania povinnej školskej dochádzky 
 odborné pôsobenie na zmiernenie, resp. odstránenie problémového správania detí, 

ktoré sa javia ako problémové v rodinnom, školskom a otvorenom prostredí  

 nácvik praktických zručností v oblasti komunikácie  

 riešenie rodinných a výchovných problémov, korekcia vzťahov, zmena 

postojov vhodnými zážitkovými formami  

 aktivity zamerané na prevenciu negatívnych javov,  výber vhodných voľno 

časových aktivít 

 vyhodnotenie sociálnej, rodinnej a osobnostnej anamnézy rodiny a jej členov 

a účinkov a vplyvu projektu na správanie sa jednotlivých členov rodiny 
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3.4. Hlavné požadované aktivity projektu 

 

1. Výchovný skupinový program bude realizovaný pobytovou formou v priestoroch 

prenajatých akreditovaným subjektom (pobytová forma min. 1x 7 – dňový pobyt pre 

deti, 2x víkendový pobyt pre každé dieťa) 

2. Sociálny skupinový program 

a) Sociálne poradenstvo formou terénnej sociálnej práce v rodinnom prostredí 

      b) Poskytnutie individuálnej odbornej psychologickej pomoci a starostlivosti  

      c) Sociálna a psychologická diagnostika detí  
 

 

3.5. Spôsob komunikácie a spolupráce úradu s akreditovaným subjektom 

 

Forma priebehu komunikácie medzi vyhlasovateľom ÚPSVR Humenné 

a predkladateľom akreditovaným subjektom bude písomná, v prípade potreby osobná, 

telefonická a elektronická. 

 

3.6. Spôsob vyhodnotenia úspešnosti/realizácie projektu 

 

 Priebežná písomná správa o priebehu realizácie projektu (každé tri mesiace od začatia 

realizácie projektu). 

Písomná záverečná správa o vykonaných opatreniach s vyhodnotením projektu,  

predložená spolu s vyúčtovaním najneskôr do 20.12.2022. 

 Psychologická diagnostika detí predložená do 20.12.2022. 

  

Lehota a miesto plnenia: 

 

Časový rozsah výkonu opatrení:    marec - november 2022 

Lehota pre skončenie služby:     30.11.2022 

Lehota pre predloženie podkladov na vyúčtovanie:  16.12.2022 

 

 

 

4. Oprávnení žiadatelia 

  
 Oprávnenými žiadateľmi na podanie projektu sú fyzické alebo právnické osoby, ktoré 

vykonávajú činnosti v zmysle Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí 

a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

a majú udelenú akreditáciu MPSVaR na vybrané činnosti SPODaSK.   

 
 

Uchádzač v rámci ponuky predloží: 
 

a) vypracovaný projekt obsahujúci opis služby, materiálne, personálne, priestorové 

a organizačné podmienky realizácie požadovanej služby 

b) podrobný opis projektu  

c) podrobná kalkulácia  
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d) fotokópiu právoplatného rozhodnutia (doklad) o udelení akreditácie MPSVaR na 

uvedenú činnosť  

e) čestné vyhlásenie, že v čase podania projektu nie je začaté konania o zrušení 

akreditácie, podpísané štatutárnym zástupcom 

f) čestné vyhlásenie  o tom, že uchádzač si plní zmluvné záväzky vyplývajúce z iných 

zmlúv financovaných z verejných zdrojov, alebo štrukturálnych fondov, podpísané 

štatutárnym zástupcom 

g) čestné vyhlásenie o tom, že si plní povinnosti týkajúce sa platieb príspevkov poistenia 

a daňové odvody, podpísané štatutárnym zástupcom 

 

 

5. Časový harmonogram výzvy, miesto a spôsob doručenia 

 

Ponuku predložte v lehote do:   25.02.2022 do 14.00 hod. 
 

 

Poštou na adresu:  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné 

    Kukorelliho 1  

    066 70  Humenné 

 

Osobne:    Úrad práce sociálnych vecí a rodiny  Humenné 

    Kukorelliho 1 

    066 70  Humenné  

    podateľňa, prízemie 

 

Označenie obálky:  „Sociálny skupinový program, výchovný skupinový               

                                                 program“ 

 

                                                 a „NEOTVÁRAŤ!“ 

 

6. Financovanie projektu 
 

Maximálna cena za projekt: 17 534,00 EUR 

Spôsob poskytnutia finančných prostriedkov na realizáciu projektu je bližšie uvedený 

v podmienkach zmluvy. 

V prípade nevyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu, môžu byť financie 

realokované  

 

7. Pokyny a ďalšie informácie k predloženiu projektu 
 

 

 Trvanie zmluvy: 

 

Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Zmluva sa 

uzatvára na dobu určitú do 31.12.2022. 

 
 

 v prípade nekompletnosti požadovaných dokladov bude podaný projekt automaticky 

vyradený z hodnotenia 
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 vypracovaný projekt musí byť opatrený pečiatkou a podpísaný štatutárnym zástupcom 

žiadateľa 

 projekt sa predkladá v slovenskom jazyku, musí byť doručený do podateľne Úradu 

práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné osobne alebo poštou. Rozhoduje dátum 

doručenia v neporušenom obale na uvedenú adresu v bode 5. 

 Úrad môže zabezpečiť vykonávanie opatrení SPODaSK aj viacerými akreditovanými 

subjektami na jedno opatrenie v závislosti od predložených projektov 

 v prípade, že predkladateľ neuviedol pravdivé údaje uvádzané v projekte, bude projekt 

vylúčený z hodnotenia 

 v prípade, že predkladateľ sa snažil získať dôverné údaje z procesu výberu projektov, 

resp. sa bude snažiť ovplyvniť vo svoj prospech výberové konanie, bude projekt 

vylúčený z hodnotenia  

 predloženie projektu sa vyžaduje v písomnej forme – 1x originál podpísaný 

štatutárnym zástupcom, súčasťou ponuky musí byť súpis predložených dokumentov 

 kritériom pre vyhodnotenie projektu je kvalita predloženého projektu (popis metód, 

postupov a techník sociálnej práce, personálne zabezpečenie, ponúknuté aktivity 

v rámci projektu, s prihliadnutím na celkovú cenu projektu) 

 

 

 

8. Kontaktná osoba pre podávanie informácií vo veciach týkajúcich sa 

výzvy 
 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné 

Mgr. Petra Kislíková 

vedúca oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

tel. číslo: 057/ 2440 600 

email: petra.kislikova@upsvr.gov.sk 
 

 

 

 

 

        PhDr.  Monika Chomová  

             riaditeľka úradu 
 

         

 
 


