Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce
Odbor sociálnych vecí a rodiny
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Saleziánov 1, 071 01 Michalovce

Výzva č. 1/2021
na podávanie projektov na realizáciu schválenej priority v oblasti vykonávaní
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately na rok 2021 v územnej pôsobnosti Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce podľa § 73 ods. 2 písm. e) bodu 15 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.
I.
Vyhlasovateľ: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) Michalovce
Saleziánov 1
071 01 Michalovce
Štatutárny zástupca: Ing. Daniel Tiža, riaditeľ úradu
Dátum vyhlásenia výzvy: 9.2.2021
Názov výzvy: Program zameraný na zabezpečenie vykonania odborných metód na úpravu
rodinných a sociálnych pomerov ( § 11 ods.3 pís. b ) bod 2, zákona na č. 305/2005 Z.z. o
sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov )
Dátum uzávierky prijímania projektov: 3.3.2021
II.
Vymedzenie výzvy v rámci priorít
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava schválilo ÚPSVaR Michalovce na rok
2021 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 vyhlasuje ÚPSVaR Michalovce
prostredníctvom internetovej stránky úradu výzvu na predkladanie projektov.
Výzva je uverejnená na webovej stránke úradu - www.upsvar.sk/mi
III.
Predmet výzvy
Predmetom výzvy je výkon opatrení SPOD a SK na podporu a obnovu funkčnosti rodiny s
cieľom zotrvania dieťaťa v rodine alebo návrat dieťaťa do rodinného systému, náhradného
rodinného prostredia zo zariadenia na výkon rozhodnutia súdu
Cieľom opatrení je odborné pôsobenie na odstránenie alebo zmiernenie problémov, pre ktoré
bolo dieťa vyňaté z rodinného prostredia a umiestnené v zariadení na výkon rozhodnutia
súdu alebo mu reálne hrozí vyňatie z rodiny . Podpora a upevňovanie rodičovských

kompetencií prostredníctvom sociálneho programu zameraného na výchovné zlyhanie
rodičov, na odstránenie alebo zmiernenie dôsledkov, pre ktoré bolo dieťa vyňaté z rodinného
prostredia alebo mu hrozí vyňatie
Metódy, techniky a postupy: odborná sociálna práca v prirodzenom rodinnom aj sociálnom
prostredí, sociálne a psychologické poradenstvo individuálnou alebo skupinovou formou ,
vzdelávacie aktivity, zážitkové aktivity (spoločné voľnočasové aktivity v rodinnom systéme),
zážitkové formy vzdelávania, nácvik komunikačných, sociálnych a rodičovských zručností,
obnova a podpora citovej väzby - opatrenia zodpovedajúce poznatkom spoločenských vied a
poznatkom o stave a vývoji spoločnosti a rodiny.
Cieľová skupina: odborné pôsobenie pre 15 rodín s maloletými deťmi v evidencii oddelenia
SPOD a SK, kde sa bude pracovať v ich prirodzenom rodinnom prostredí, náhradnom
rodinnom prostredí, otvorenom rodinnom prostredí a v prostredí utvorenom na výkon opatrení
podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Miesto výkonu opatrení: prirodzené rodinné prostredie dieťaťa a rodín, širšie rodinné
prostredie alebo obvyklé miesto ich pobytu, najbližšie rodinné prostredie, sociálne prostredie,
resp. iné prostredie navrhované akreditovaným subjektom
Finančný rozpočet pre realizáciu projektu : 16 146,- eur
Časový rozsah výkonu opatrení: predpokladaný začiatok: od 1.4.2021
ukončenie: do 6.12.2021
Spôsob spolupráce a komunikácie akreditovaného subjektu a ÚPSVaR Michalovce:
písomné priebežné správy 1x mesačne o priebehu realizácie projektu v každej rodine, osobne,
telefonickou a elektronickou formou, spoločné pracovné stretnutia počas realizácie
odborného programu.
Spôsob vyhodnotenia realizácie projektu: písomná záverečná správa s návrhom ďalších
opatrení.
IV.
Oprávnení žiadatelia
Oprávnenými žiadateľmi na podanie projektu sú fyzické alebo právnické osoby, ktoré
vykonávajú činnosti v zmysle Zákona č. 305/2005 Z. z. a majú udelenú akreditáciu
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na vybrané činnosti
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, t.j. právoplatné rozhodnutie o udelení
akreditácie na činnosti podľa § 11 ods. 3, písm. b) bod 2 Zákona číslo 305/2005 Z. z. o
sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

Základné kritéria oprávnenosti žiadateľa:
- vypracovaný projekt obsahujúci podrobný opis služby, aktivity, materiálne,
personálne, priestorové a organizačné podmienky realizácie požadovanej služby
- právoplatné rozhodnutie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o udelení
akreditácie na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa §
11 ods. 3 pís. 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, rozpočtové náklady celého projektu
- čestné vyhlásenie , že v čase podávania projektov nie je začaté konanie o zrušení
akreditácie
- čestné vyhlásenie, že má vysporiadané vzťahy so štátnym rozpočtom a potvrdenie
miestne príslušného správcu dane, nie staršie ako 3 mesiace, že nemá daňové nedoplatky
- potvrdenie Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne, nie staršie ako 3
mesiace, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne
poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie
- výpis z obchodného registra, resp. výpis zo živnostenského registra, výpis z registra
občianskych združení a pod. ( vrátane stanov právnickej osoby )
Z okruhu posudzovaných projektov bude vylúčený subjekt, ktorého predkladateľ neuviedol
pravdivé údaje uvádzané v projekte.
V.
Časový harmonogram výzvy, miesto a spôsob doručenia
Termín vyhlásenia výzvy: 9.2.2021
Termín ukončenia predkladania projektov: 3.3.2021
na adresu: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
Mgr. Kertisová Svetlana
Saleziánov 1
071 01 Michalovce
Projekty sa predkladajú v slovenskom jazyku, musia byť doručené do podateľne úradu osobne
alebo poštou v neporušenom obale na vyššie uvedenú adresu najneskôr do 9.2.2021
Označenie obálky: Súťaž - heslo – „ Program zameraný na sanáciu rodinného
prostredia dieťaťa a podporu obnovy rodinného prostredia ....... - Neotvárať! “ Na
vonkajšom obale musí byť uvedené meno, resp. názov a adresa predkladateľa.
VI.
Financovanie projektu
Celková suma na výzvu: podľa rozpočtového opatrenia Ústredia práce, sociálnych vecí a
rodiny Bratislava na rok 2021
Spôsob poskytnutia finančných prostriedkov pre realizáciu projektu bude bližšie uvedený v
podmienkach zmluvy.
VII.
Pokyny a ďalšie informácie
Projekt je potrebné predložiť písomne v termíne uvedenom v článku V. K projektu je
potrebné doložiť nasledovné doklady v originálnej forme:

- vypracovaný projekt obsahujúci podrobný opis služby, aktivity, materiálne,
personálne, priestorové a organizačné podmienky realizácie požadovanej služby
- právoplatné rozhodnutie o udelení akreditácie MPSVaR SR v Bratislave na výkon
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 11 ods. 3 písm. b)
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
- rozpočtové náklady celého projektu
- doklad preukazujúci, že v čase podávania projektov nie je začaté konanie o zrušení
akreditácie (formou čestného prehlásenia)
- čestné vyhlásenie, že má vysporiadané vzťahy so štátnym rozpočtom a potvrdenie
miestne príslušného správcu dane, nie staršie ako 3 mesiace, že nemá daňové nedoplatky
- potvrdenie Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne, nie staršie ako 3
mesiace, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne
poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie
- zoznam subjektov, ktorým subjekt vykonával opatrenia SPOD a SK v
predchádzajúcom roku
- profesijné životopisy všetkých zamestnancov zabezpečujúcich aktivity projektu
- výpis z obchodného registra, resp. výpis zo živnostenského registra, výpis z registra
občianskych združení a pod. ( vrátane stanov právnickej osoby )
Písomné predloženie projektu, vrátane všetkých potrebných dokladov a príloh 1 x v origináli
uvedených v bode 4
V prípade nekompletnosti všetkých požadovaných dokladov budú projekty automaticky
vyraďované.
Vypracovaný a zaslaný projekt musí byť opečiatkovaný a podpísaný štatutárnym orgánom
podávajúcej organizácie.
Kontaktné údaje:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
Mgr. Svetlana Kertisová, vedúca oddelenia SPOD a SK,
Saleziánov 1 , 071 01 Michalovce
Telef. kontakt: 056/2440600, 0905554976
e-mail: svetlana.kertisova@upsvr.gov.sk

