ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY NÁMESTOVO
Námestie Antona Bernoláka 381/4, 029 01 Námestovo

Výzva
na podávanie projektov OSPODaSK č. 1/2021
Názov a adresa vyhlasovateľa: Úrad práce, sociálnych vecí
Bernoláka 381/04, 029 01 Námestovo ( ďalej len „vyhlasovateľ“)
Štatutárny orgán :
IČO :
DIČ :
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Internetová adresa:
e-mail úradu:

a rodiny Námestovo, Nám. A.

Mgr. Jozef Daňo
30794536
2021777780

Štátna pokladnica
SK39 8180 0000 0070 0053 1671

www.upsvar.sk/no
no@upsvr.gov.sk

1. Vymedzenie výzvy v rámci priority – právny rámec
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo vyhlasuje výzvu na podávanie projektov v zmysle §
73 ods. 2 písm. e ) bod 15, § 73 ods. 5 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí
a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Uverejnenie výzvy
www.upsvar.sk/no
2. Predmet výzvy
Priorita OSPODaSK č. 1/2020 – opatrenie zamerané na zabezpečenie vykonania odbornej metódy
na prispôsobenie sa novej situácii v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom rodinnom
prostredí.
Zabezpečenie poskytovania odbornej pomoci pri riešení problémov a konfliktov v rodine v súvislosti
s prispôsobením sa novej situácii v rodinách, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately. Predchádzanie negatívnym javom cieleným usmerňovaním
a vzdelávaním rodičov zameraným na správne využívanie výchovných postupov a postojov, pomôcť
dieťaťu so zorientovaním sa v náročnej životnej situácii s nájdením sebadôvery, pocitu bezpečia
a istoty.
Realizátorom programu môže byť akreditovaný subjekt, ktorý musí byť držiteľom platnej akreditácie
na vykonávanie opatrení podľa § 11 ods. 3 písm. b) bod 1. zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov s požadovaným miestom
výkonu opatrení pre okresy Námestovo a Tvrdošín patriacich do pôsobnosti úradu, alebo sociálny
pracovník vykonávajúci samostatnú prax sociálneho pracovníka.
3. Miesto výkonu opatrenia
Prirodzené rodinné prostredie a náhradné rodinné prostredie, podľa § 4 ods. 1, písm. a) a b) zákona č.
305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v územnej pôsobnosti vyhlasovateľa ÚPSVR Námestovo (okres Námestovo a okres
Tvrdošín).
4. Odporúčané metódy, techniky, postupy
Všetky dostupné metódy, techniky a postupy v oblasti sociálnej práce, psychologickej, odbornej,
terapeutickej, poradenskej a inej odbornej činnosti, diagnostické pozorovanie, metódy na efektívnu
komunikáciu a zvládanie a riešenie konfliktov, individuálne a skupinové aktivity, hranie rolí,
relaxačné tréningy, poskytnutie pomoci pri riešení výchovných alebo rodinných problémov a iné.
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5. Cieľ a cieľová skupina programu
Cieľom programu je pomôcť dieťaťu so zorientovaním sa v náročnej životnej situácii, adaptácia na
proces zmeny u detí a dospelých, zmiernenie negatívneho vplyvu rozvodu/rozchodu rodičov na dieťa,
zameranie na prežívanie dieťaťa, usmerňovanie rodičov k nevťahovaniu dieťaťa do ich vzájomných
konfliktov, pomoc a poradenstvo deťom pri udržiavaní väzieb a rozvíjaní vzťahov s rodičmi aj keď
nežijú v spoločnej domácnosti, posilňovanie a podpora rodičovských kompetencií oboch rodičov.
Zapojenie akreditovaného subjektu je potrebné zamerať zlepšovanie komunikačných zručností
rodičov a vzťahov v rodine, na diagnostiku, zistenie príčin správania dieťaťa, posúdenie výchovnej
a ekonomickej situácie rodiny,
Cieľovou skupinou sú v rodiny s mal. deťmi, pred rozvodom, počas rozvodu a po rozvode,
v rodinách v ktorých rodičia neboli zosobášení, rodičia s neusporiadanými právami a povinnosťami
k mal. deťom, ako aj s ostatné rodiny ktoré potrebujú pomoc z dôvodu, že nie sú schopní riešiť
problémy v rodine, konflikty v rodine, prispôsobiť sa novej situácii v rodine, alebo ak ide o rodinu so
špecifickým problémom, rodiny s nedostatočnou a nefunkčnou komunikáciou , pre deti v náhradnom
rodinnom prostredí na uľahčenie ich adaptácie.
Počet účastníkov:
Vypracovať odborný program pre 15 rodín.
Možnosťou je priebežná výmena rodiny, ak by niektorá z danej priority predčasne odstúpila.
Úrad si v prípade potreby vyhradzuje právo prípadného dopĺňania rodín pri zachovaní maximálneho
počtu 15-tich rodín.
Predpokladaný časový rozsah výkonu opatrenia:
Začiatok projektu priebežne od 01.03.2021, konkrétny termín bude uvedený v zmluve.
Ukončenie projektu - 30.11.2021.
6. Spôsob spolupráce a komunikácie medzi akreditovaným subjektom (ďalej len „ AS “ )
alebo sociálnym pracovníkom vykonávajúcim samostatnú prax (ďalej len „ SP “ ) a
úradom
-

AS alebo SP zabezpečí odbornú pomoc rodinám s maloletými deťmi z evidencie oddelenia
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ÚPSVR Námestovo, ktoré budú podľa
potreby kontaktované na akreditovaný subjekt,

-

od oznámenia identifikačných údajov rodiny zaradenej do programu , si AS alebo SP sám
organizuje a zabezpečuje účasť cieľovej skupiny na jednotlivých čiastkových aktivitách
programu,

-

AS alebo SP spolupracuje s úradom pri vypracovaní plánu sociálnej
a rodinou a to osobnou účasťou zástupcu akreditovaného subjektu,

-

AS alebo SP pravidelne každý mesiac predkladá úradu písomné správy o dosiahnutých
cieľoch a prínosoch projektu samostatne na každú rodinu s maloletými deťmi,

-

forma komunikácie medzi vyhlasovateľom a AS alebo SP bude podľa potreby a to osobne,
telefonicky, e-mailom, písomne poštou alebo faxom,

práce s dieťaťom
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Metódy práce:
- sociálna a psychologická diagnostika rodín,
- sociálne a psychologické poradenstvo pre rodičov a deti,
- advokácia záujmov dieťaťa,
- motivačný rozhovor,
- facilitačné a mediačné techniky,
- terénna sociálna práca v prostredí podľa ustanovenia § 4 ods. 1 písm. a) a b) zákona č.
305/2005 Z. z.,
- ďalšie formy, metódy a techniky.
AS alebo SP sa má zamerať na nácvik akceptovateľného správania zo strany rodičov voči sebe
navzájom ako aj voči deťom, nácvik komunikačných zručností v zmysle vzájomnej neurážajúcej sa
komunikácie, na korekciu nevhodného správania sa rodič – rodič, rodič – dieťa, partner rodiča – rodič
dieťaťa, na odstránenie nesprávnych výchovných metód s cieľom vyhnúť sa prípadnej manipulácii
dieťaťa zo strany jedného z rodičov, ktorý má dieťa vo svojej starostlivosti.
7. Spôsob vyhodnotenia realizácie opatrenia:
AS alebo SP poskytne úradu priebežné správy o konkrétnych deťoch a ich rodinách, ako aj zoznam
detí a rodín, ktoré sa programu zúčastnili a záverečnú správu – vyhodnotenie projektu najneskôr do
10.12.2021.
8. Oprávnení žiadatelia:
Oprávnenými žiadateľmi na výkon opatrenia , ktorá je predmetom výzvy sú fyzické alebo právnické
osoby, ktoré vykonávajú činnosti v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. a ktorým bola udelená akreditácia
MPSVaR SR na vybrané činnosti SPODaSK – akreditované subjekty na vykonávanie opatrenia
v zmysle § 11 ods. 3 písm. b) bod 1 zákona č. 305/2005 Z. z. , a sociálni pracovníci vykonávajúci
samostatnú prax sociálneho pracovníka.
Sociálny pracovník vykonávajúci samostatnú prax sociálneho pracovníka výkonom opatrenia podľa §
73, ods. 4, písm. b) zákona č. 305/2005 Z. z.
Základné kritéria oprávnenosti žiadateľa:
- udelená akreditácia zodpovedajúca predmetu výzvy s požadovaným miestom výkonu opatrení
v pôsobnosti vyhlasovateľa ( okres Námestovo a okres Tvrdošín ) - predloženie úradne
overenej kópie právoplatného rozhodnutia o udelení akreditácie nie staršia ako tri mesiace ,
-

vydané povolenie na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka podľa § 3 ods. 1, písm.
b) 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
zákonoch,
zodpovedajúce predmetu výzvy s požadovaným miestom výkonu opatrení
v pôsobnosti vyhlasovateľa ( okres Námestovo a okres Tvrdošín ) – predloženie úradne
overeného vydaného povolenia nie staršie ako tri mesiace,

-

čestné vyhlásenie žiadateľa, že v čase podávania projektov nie je voči nemu začaté konanie
o zrušení akreditácie,

-

potvrdenie, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie ,
sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové poistenie, ktoré sa vymáhajú
výkonom rozhodnutia – predkladá potvrdením Sociálnej poisťovne a všetkých troch
zdravotných poisťovní, nie starším ako tri mesiace,
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-

potvrdenie, že žiadateľ nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom
rozhodnutia – predkladá potvrdením miestne príslušného daňového úradu, nie starším ako tri
mesiace,

-

čestné vyhlásenie žiadateľa, že plní si alebo splnil zmluvné záväzky vyplývajúce z iných
zmlúv financovaných vyhlasovateľa, či iných zmlúv financovaných z verejných zdrojov, alebo
štrukturálnych fondov.

9. Časový harmonogram výzvy, miesto a spôsob doručenia:
- termín vyhlásenia výzvy: 05.02.2021,
- obdobie prijímania projektov: od 22.02.2021,
- termín ukončenia predkladania projektov: do 22.02.2021 do 15,00 hod.,
- miesto doručenia: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo, Námestie A.
Bernoláka, 381/4, 029 01 Námestovo,
- spôsob doručenia: poštou alebo osobne do podateľne úradu.
Rozhodujúce pre posúdenie splnenia podmienky dodržania termínu predloženia projektu je jeho reálne
doručenie na adresu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo.
Projekty doručené po lehote, sa uchádzačom vrátia neotvorené.
Zalepenú obálku označiť heslom: SPODaSK - vykonanie odborných metód „ NEOTVÁRAŤ “
10. Financovanie projektu:
Celková výška finančného príspevku na výkon opatrenia pre 15 rodín je 19 500 Eur ( slovom
devätnásťtisíc päťsto eur) .
Cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou opatrenia. Maximálna cena za rodinu bez
rozdielu počtu detí je vo výške 1300 Eur, slovom tisíctristo eur , ktorá sa zúčastní na vykonávaní
opatrenia.
Finančné prostriedky budú poskytnuté na účet žiadateľa do pätnástich dní po nadobudnutí
platnosti a účinnosti zmluvy.
11. Cena a spôsob určenia ceny
Spracovanie cenovej ponuky – celková cena projektu, náklady prepočítané za jednu rodinu:
cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou programu,
ak je uchádzač platcom DPH navrhovanú cenu uvedie vrátane DPH,
súčasťou cenovej ponuky je kalkulácia nákladov, ktorá musí zohľadňovať všetky nákladové
položky uvedené v eurách,
všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči vyhlasovateľovi .

-

12. Hodnotenie ponúk:

Por.
číslo:
1.
2.
3.
4.
5.

Kritérium:
Cena projektu ( vrátane DPH), na jednu rodinu:
Kvalita a štruktúra projektu: zhoda a úplnosť obsahového zamerania
projektu s predmetom výzvy, rozpis metód, techník, opatrení
a postupov, ktoré budú pri realizácii opatrenia využité
Referencie, doterajšie skúsenosti a výsledky v oblasti realizácie
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:
Doplnkové služby
Maximálny počet bodov

Maximálny počet
bodov:
40 bodov
40 bodov
15 bodov
5 bodov
100 bodov
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Celkové hodnotenie je súčtom bodových hodnotení získaných v jednotlivých kritériách, víťazom je
uchádzač ( AS, SP ) , ktorý získa najväčší počet bodov.
V prípade rovnosti celkového počtu bodov je víťazom uchádzač s lepším hodnotením v kritériu č. 2
( kvalita a štruktúra projektu ).
Vyhodnocovanie predložených projektov je neverejné. Vyhlasovateľ bude písomne informovať
úspešný subjekt, ktorý v hodnotení získa najväčší počet hlasov.
13. Pokyny a ďalšie informácie k predloženiu projektu
Uchádzač v rámci projektu a príloh ďalej predloží v písomnom vyhotovení:
podrobne spracovaný projekt v zmysle výzvy , časový harmonogram plnenia programu, popis
používaných metód, techník a postupov,
uchádzač predloží projekt podpísaný štatutárnym zástupcom, súčasťou projektu je aj rozpočet
projektu, z ktorého sú zrejmé náklady na jednu rodinu vrátane DPH,
projekt s prílohami sa predkladá v písomnej podobe v jednom origináli, spôsob prevedenia
v hrebeňovej forme, alebo jednoduchom viazaní. V prípade jeho nekompletnosti budú projekty
hodnotiacou komisiou automaticky vyraďované. Projekt podpisuje štatutárny zástupca AS, SP,
predložená ponuka musí obsahovať základné údaje o uchádzačovi – názov organizácie, sídlo
organizácie, meno štatutárneho zástupcu, IČO, bankové spojenie, kontaktné telefónne číslo, e-mailovú
adresu,
referencie, doterajšie skúsenosti a výsledky v oblasti realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately na obmedzovanie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický
vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin dieťaťa,
doplnkové služby pre rodiny s deťmi,
Z okruhu posudzovaných projektov bude vylúčený projekt, ktorého predkladateľ uviedol nepravdivé
údaje uvádzané v projekte, snaží sa získať dôverné údaje z procesu výberu projektov, resp. sa snaží
ovplyvniť v svoj prospech výberové konanie.
14. Kontakt pre bližšie informácie k výzve:
Kontaktná osoba: Mgr. Mária Protušová
Telefón: 043 2445 600
Fax:
043 5523 004
E-mail: Maria.Protusova@upsvr.gov.sk
webová stránka úradu: www.upsvar.sk/no
Adresa úradu na ktoré sa majú projekty doručiť: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo,
Námestie A. Bernoláka 381/4, 029 01 Námestovo.
15. Zazmluvnenie AS alebo SP a realizácia priorít
Úrad po úspešnom výbere AS alebo SP v čo najkratšej lehote uzavrie zmluvu s AS alebo SP na
realizáciu opatrenia, ktoré je predmetom výzvy.
V Námestove, dňa 04.02.2021
............................................
Mgr. Jozef Daňo
riaditeľ Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny Námestovo
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