Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
Záhorácka 2942/60A, Malacky, 901 01

Výzva
na podávanie projektov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Sídlo:
IČO:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
Záhorácka2942/60A, 901 01 Malacky
30794536
PhDr. Martin Paluk
Štátna pokladnica
SK42 8180 0000 0070 0052 9192

Dátum vyhlásenia výzvy na predkladanie projektov: 08.02.2021

2. Názov výzvy: Priorita č.1/2021: Odborné metódy na úpravu rodinných a sociálnych
pomerov dieťaťa
Dátum uzávierky prijímania projektov: 22.02.2021

3. Vymedzenie výzvy v rámci priority:
Úrad práce, sociálnych vecía rodiny Malacky v rámci realizácie § 11 ods. 3, písm. b), bod
2, 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 predkladá výzvu na
podávanie projektov zameraných na opatrenia na zabezpečenie vykonávania odborných
metód na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa.
Výzva uverejnená: www.upsvar.sk/ma
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky

4. Predmet výzvy:
Priorita č. 1/2021: Odborné metódy na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa
Miesto výkonu opatrenia: územie Slovenskej republiky

Metódy, techniky a postupy vykonávania opatrenia:
a.) dlhodobý program práce s dieťaťom:
 diagnostika a analýza sociálneho prostredia rodiny
 motivačné a aktivačné rozhovory
 vyhľadávanie a poskytovanie informácií (škola, zamestnanie, a pod.)
 sociálno-pedagogické vedenie rodiny
 výchovné poradenstvo
 sociálno-právne poradenstvo
 poradenstvo v oblasti riešenia finančnej situácie rodiny
 dohody o modifikácii správania
 rozvoj a posilnenie vlastných zdrojov rodičov, rodiny
 sprevádzanie rodiny pri kontakte s inštitúciami
 aktivovanie podpornej sociálnej siete rodiny
 rozvoj a podpora rodičovských zručností
 mediácia
b.) vytváranie a iniciovanie multiprofesných tímov na podporu rodiny
 výber odborníkov pre konkrétnu rodinu
 stretnutie rodiny a odborníkov (úvodné a priebežné vyhodnocovanie sanácie)
 zosúladenie intervencií a plánov sociálnej práce s rodinou a zainteresovanými
subjektmi a inštitúciami
c.) prepojenie inštitúcií a odborníkov v regióne
Cieľová skupina:
 maloleté deti, ktoré boli vyňaté z rodiny a umiestnené v zariadení na výkon
rozhodnutia súdu a sú v evidencii Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
 maloleté deti a ich rodiny, kde hrozí vyňatie dieťaťa z rodiny
 rodiny, kde je potrebná úprava rodinných a sociálnych pomerov, nakoľko maloleté
deti sú ohrozené zanedbávaním starostlivosti
 predpokladaný počet rodín je 18
Cieľ programu:
 sanácia rodinného prostredia
 sociálne poradenstvo a podpora obnovy rodinného prostredia, z ktorého bolo dieťa
vyňaté na základe uznesenia, alebo rozhodnutia súdu
 terénna sociálna práca s rodinou
 pomoc poradenstvo a podpora rodinám, kde hrozí vyňatie dieťaťa z rodinného
prostredia
Časový harmonogram: marec 2021 – december 2021

Spôsob spolupráce a komunikácie medzi AS a úradom:
Akreditovaný subjekt bude realizovať opatrenia v rodinách po predchádzajúcom výbere
a spracovaní rodinných anamnéz Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky. Forma
komunikácie medzi vyhlasovateľom a akreditovaným subjektom bude písomná, osobná,
telefonická, elektronická.
Akreditovaný subjekt 1x mesačne písomne zhodnotí priebežnú sociálnu prácu s rodinou
a predloží ju oddeleniu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately formou
monitorovacej správy. Akreditovaný subjekt písomne vypracuje záverečné správy po
ukončení realizácie opatrenia, s ktorou klienta oboznámi. Súčasťou záverečnej správy
bude zhodnotenie dosiahnutého cieľa a odporúčania do budúcnosti. Kontrolu plnenia
realizovaného opatrenia zabezpečí oddelenie SPODaSK v spolupráci s finančným
oddelením.
Cena a spôsob určenia ceny: cena s DPH na realizáciu projektu a cena na 1 mesiac a na
jednu rodinu
Vyhodnotenie realizácie opatrenia: akreditovaný subjekt písomne vypracuje záverečné
správy po ukončení realizácie opatrenia, s ktorou oboznámi klienta. Oboznámenie klienta
bude preukázané jeho podpisom v záverečnej správe.

5. Oprávnení žiadatelia:
- fyzické alebo právnické osoby, ktoré vykonávajú vybrané činnosti sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately, a ktorým bola udelená akreditácia MPSVaR SR
v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 11, ods.
3, písm. b), bod 2.
Základné kritériá oprávnenosti žiadateľa:
 udelená akreditácia zodpovedajúca predmetu výzvy s požadovaným miestom výkonu
(právoplatné rozhodnutie),
 v čase podávania projektov nie je začaté konanie o zrušení akreditácie,
 nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie
a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom
rozhodnutia (preukazuje sa potvrdením sociálnej poisťovne a sociálnej poisťovne nie
starším ako tri mesiace)
 nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia
(preukazuje sa potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri
mesiace)
 súčasťou ponuky je aj cenová ponuka projektu v mene Euro (kalkulácia nákladov musí
zohľadňovať všetky nákladové položky)
Z okruhu posudzovaných projektov bude vylúčený projekt, ktorého predkladateľ
neuviedol pravdivé údaje uvádzané v projekte.

6. Časový harmonogram výzvy, miesto a spôsob doručenia:
Termín vyhlásenia výzvy: 08.02.2021
Termín ukončenia predkladania projektov: 22.02.2021
Spôsob doručenia: osobne alebo poštou na adresu podateľne
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
Záhorácka 2942/60A
901 01 Malacky
Označenie obálky: „Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela“ a „Neotvárať!“

7. Financovanie projektu
Maximálna výška vyčlenených finančných prostriedkov na prioritu č. 1/2021:
17 296,- Eur
Cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou projektu. Vyhlasovateľ poskytne
uchádzačovi finančné prostriedky na úhradu výdavkov súvisiacich s vykonávaním
opatrení, ktoré budú predmetom zmluvy. Vyhlasovateľ poukáže finančný príspevok na
účet uchádzača do tridsať dní po nadobudnutí právoplatnosti zmluvy. Uchádzač je
povinný finančný príspevok vyúčtovať do 30.12.2021 vyhlasovateľovi projektu.
Nevyčerpané finančné prostriedky je žiadateľ povinný vrátiť poskytovateľovi na jeho účet
najneskôr do 31.12.2021.

8. Pokyny a ďalšie informácie k predloženiu projektu:
Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:
- podrobne vypracovaný projekt v zmysle predmetu výzvy, vrátane popisu metód,
techník a postupov pri sociálnej práci s deťmi a s ich rodinami
- forma predloženia projektu: písomná
- údaje o vzdelaní a odbornej praxi, alebo odbornej kvalifikácii osôb zodpovedných za
poskytovanie služieb
- u osôb prostredníctvom ktorých bude uchádzač vykonávať predmet výzvy sa vyžaduje
vysokoškolské vzdelanie 2. Stupňa v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z.. Uchádzač
v projekte preukáže túto skutočnosť predložením životopisov a overených kópií VŠ
diplomov so zameraním sociálna práca, psychológia, a pod.
- doterajšie skúsenosti a výsledky v oblasti vykonávania opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately v oblasti obmedzenia a odstraňovania negatívnych
vplyvov, ktoré ohrozujú psychický, sociálny, alebo fyzický vývin dieťaťa
V prípade nekompletnosti bude daná možnosť doplnenia projektu a príloh v stanovenej
lehote.
Z okruhu posudzovaných projektov bude vylúčený projekt, ktorého predkladateľ
neuviedol pravdivé údaje uvádzané v projekte, nespĺňa podmienky stanovené vo výzve,

alebo sa snažil o získanie dôverných údajov z procesu výberu projektu, resp. sa snaží
ovplyvniť výberové konanie vo svoj prospech.

9. Kontakt pre bližšie informácie o výzve:
Mgr. Monika Vrábelová, DiS.
Tel.: 034/ 24 44 600
Monika.Vrabelova@upsvr.gov.sk

10. Hodnotenie ponúk
10.1 Podľa ceny s DPH
 Cena s DPH vzhľadom na kvalitu predkladaného projektu ............... 0 – 60 bodov
Maximálny počet bodov bude pridelený ponuke s najvýhodnejšou cenou s DPH vzhľadom
na kvalitu predkladaného projektu
10.2 podľa kvality a štruktúry projektu
 Zhoda a úplnosť a kvalita obsahového zamerania projektu................ 0 – 20 bodov
 Kvalifikácia a profesionálna skúsenosť odborníkov participujúcich na
implementácii
priority........................................................................................................ 0 - 20 bodov
Komisia vypracuje súhrnné vyhodnotenie ponúk (projektov). Výsledné hodnoty
hodnotenia jednotlivých ponúk od členov komisie sa spočítajú a zostaví sa poradie
úspešnosti ponúk (projektov). Víťazom sa stane uchádzač, ktorého ponuka (projekt) po
súčte hodnotenia členov komisie dosiahne najvyššie bodové hodnotenie. Poradie
ostatných uchádzačov sa stanoví podľa počtu získaných bodov. V prípade rovnakého
počtu bodov je víťazom uchádzač s lepším hodnotením kritéria č. 10.1, teda cena projektu
na jednu rodinu a na jeden mesiac.

PhDr. Martin Paluk
riaditeľ úradu

