Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca

Výzva č. 1/2019
Idendifikačné údaje vyhlasovateľa:
Názov:
Sídlo organizácie:
Zastúpený:
IČO:
Bankové spojenie:
IBAN:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
Ing. Jaroslav Demian
30794536
Štátna pokladnica Bratislava
SK92 8180 0000 0070 0053 2754

Dátum vyhlásenia výzvy na predkladanie projektov: : 14.02.2019
Názov výzvy: Zabezpečenie vykonania odborných metód na úpravu rodinných a sociálnych
pomerov.
Dátum uzávierky prijímania projektov: 15.03.2019
Vymedzenie výzvy v rámci priority: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
schválilo ÚPSVR Revúca na rok 2019 navrhovanú prioritu v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z.
o sociálnoprávnej ochranne detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len zákona č. 305/2005 Z.z.), priority na rok 2019 navrhované Úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny Revúca, realizáciu ktorých vyhlasuje ÚPSVR Revúca
prostredníctvom internetovej stránky úradu výzvou na predkladanie projektov.
Výzva je uverejnená na webovej stráne úradu - www.upsvar.sk/ra
Predmet výzvy: Priorita bude realizovaná v zmysle § 11 ods. 3, písm. b) bod 2. 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: Akreditovaný subjekt vykoná opatrenia SPODaSKP v prirodzenom
rodinnom prostredí dieťaťa, v náhradnom rodinnom prostredí dieťaťa, v otvorenom prostredí
a prostredí utvorenom na výkon opatrení podľa zákona NR SR č. 305/2005 Z.z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a v ďalšom prostredí nevyhnutnom na výkon opatrení.
Metódy, techniky, postupy: odborná sociálna práca, sociálne poradenstvo individuálnou
alebo skupinovou formou, odborná psychologická pomoc. Využitie všetkých dostupných

metód, techník a prístupov v oblasti sociálnej práce, psychologickej, poradenskej,
terapeutickej a inej odbornej činnosti.
Cieľová skupina: Program je určený pre cca 10 -12 dysfunkčných a sociálne slabších rodín
s maloletými deťmi.
Časový rozsah výkonu opatrení: od podpísania zmluvy do 30.11.2019
Spôsob komunikácie akreditovaného subjektu a ÚPSVR Revúca: písomné priebežné
mesačné správy o priebehu realizácie projektu v termíne do 10 dní po ukončení kalendárneho
mesiaca, osobne telefonicky, mailom (podľa potreby).
Spôsob vyhodnotenia realizácie projektu: písomná záverečná správa na každú rodinu po
ukončení s odporúčaniami na ďalšiu prácu spolu s vyúčtovaním do 15.12.2018.
Oprávnení žiadatelia: fyzické alebo právnické osoby, ktoré vykonávajú činnosti v zmysle
zákona č. 305/2005 Z.z. a ktoré majú udelenú akreditáciu MPSVaR SR na vybrané činnosti
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Základné kritériá oprávnenosti žiadateľa:
- udelená akreditácia zodpovedajúca predmetu a miestu výkonu výzvy (overená
fotokópia právoplatného rozhodnutia),
- v čase podávania projektov nie je začaté konanie o zrušení akreditácie (formou
čestného prehlásenia),
- čestné vyhlásenie o tom, že si plní povinnosti týkajúce sa platby príspevkov poistenia
a daňové odvody,
- plní si, alebo splnil zmluvné záväzky vyplývajúce z iných zmlúv financovaných
vyhlasovateľom, či iných zmlúv financovaných z verejných zdrojov, alebo
štrukturálnych fondov
Z okruhu posudzovaných projektov bude vylúčený projekt, ktorého predkladateľ
neuviedol pravdivé údaje uvádzané v projekte.
Financovanie projektu: celková suma na výzvu je 13 995 Eur.
Spôsob poskytnutia finančných prostriedkov pre realizáciu projektu bude bližšie uvedený
v podmienkach zmluvy.
Hodnotenie ponúk: vyhodnotenie projektov je neverejné. Na vyhodnotenie ponúk sú
stanovené kritéria: cenová ponuka predkladateľa, plus kvalita a štruktúra projektu, t.j.
obsahové zameranie, rozpis metód, techník, opatrení a postupov ktoré budú využité,
odporúčania a preferencie.

Pokyny a ďalšie informácie k predloženiu projektu:
-

-

vypracovaný projekt obsahujúci podrobný opis služby, aktivity a ich predpokladaný
rozsah, materiálne, personálne, priestorové a organizačné podmienky realizácie
požadovanej služby, rozpočtové náklady celého projektu
vypracovaný a zaslaný projekt požadujeme s podpisom štatutárneho zástupcu
projekty zasielať poštou alebo osobne – do podateľne úradu - v slovenskom jazyku
označenie obálky: „Výzva SPODaSK 1/2019 – Neotvárať“

Kontaktné údaje vyhlasovateľa:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
Gen. Viesta 1103/4
050 01 Revúca
Mgr. Irena Vranecová, vedúca oddelenia SPODaSK
tel. číslo: 0917306525
e-mail: irena.vranecova@upsvr.gov.sk

