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Formulár príkladov dobrej praxe ESF – a)                                              Príloha č. 1

										
Názov projektu
Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti

Názov Operačného programu
Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Kód výzvy a ITMS kód projektu
OP ZaSI NP 2012/2.1/03                                                             ITMS kód projektu: 27120130537

Názov prioritnej osi, opatrenia a rámcovej aktivity
2 Podpora sociálnej inklúzie 
2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity

Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj) 
NUTS III - Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj

Časový rámec realizácie projektu (dátum začatia a dátum ukončenia realizácie projektu:  ddmmrrrr – ddmmrrrr) 
01.01.2013 - 31.12.2015 

Rozpočet projektu ( celkové náklady na projekt a výška  poskytnutého nenávratného finančného príspevku)
5 051 912,58 EUR

Kontaktné údaje prijímateľa (názov a sídlo prijímateľa, meno kontaktnej osoby pre projekt,  telefón, fax, e-mail, webová stránka)
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 
Špitálska 8, 812 67 Bratislava 
Slovenská republika
Mgr. Dagmar Rodinová
02/20444840
dagmar.rodinova@upsvr.gov.sk
www.upsvar.sk

Ciele projektu  (uveďte kľúčové slová)
Deinštitucionalizácia  náhradnej starostlivosti vytváraním a rozvíjaním opatrení podporujúcich život detí v prirodzenom a náhradnom rodinnom prostredí a podpory vykonávania  náhradnej starostlivosti na komunitnej úrovni.
 
Špecifický cieľ 1: Skvalitnenie vykonávania opatrení  sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  kurately v prirodzenom rodinnom prostredí na predchádzanie umiestňovania detí do inštitúcií.
Špecifický cieľ 2: Podpora a uľahčenie plnenia účelu náhradnej rodinnej starostlivosti a náhradnej osobnej starostlivosti.
Špecifický cieľ 3:   Zintenzívnenie transformácie a podpora deinštitucionalizácie v poskytovaní starostlivosti v detských domovoch.
Špecifický cieľ 4:   Komplexná podpora profesionálnych rodín.
Špecifický cieľ 5: Zvyšovanie odbornosti a prehlbovanie zručností zamestnancov orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a detských domovov.

Cieľové skupiny (uveďte kľúčové slová) 
Cieľovými skupinami v rámci projektu sú:
	zamestnanci a vedúci oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately úradov PSVR,  vykonávajúci opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately; 
	zamestnanci  úradov PSVR (tzv. rodinní asistenti) a zamestnanci úradov PSVR  na referátoch poradensko-psychologických služieb; 
	zamestnanci detských domovov, riaditelia štátnych aj neštátnych detských domovov – pestúni, profesionálni rodičia, odborní zamestnanci, zamestnanci priameho výkonu zabezpečovania poskytovania starostlivosti o deti, psychológovia, liečební a špeciálni pedagógovia, vychovávatelia;
	náhradní rodičia a náhradné rodiny;
	záujemcovia o náhradnú rodinnú starostlivosť, žiadatelia o náhradnú rodinnú starostlivosť;
	zamestnanci, koordinátori, sociálni pracovníci, odborníci  a psychológovia CPPR;
	zamestnanci Ústredia PSVR, MPSVR SR, neziskových organizácii;
	zamestnanci pracujúci s dieťaťom, s jeho rodinou, náhradnou rodinou, školou, obcou, participujúci pri tvorbe individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa.


Stručný opis projektu: (max. 50 riadkov)
Ciele
Celkovým cieľom je deinštitucionalizácia  náhradnej starostlivosti vytváraním a rozvíjaním opatrení podporujúcich život detí v prirodzenom a náhradnom rodinnom prostredí a podpory vykonávania  náhradnej starostlivosti na komunitnej úrovni.
 
V oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej  kurately sú ciele projektu zamerané najmä na:
	vytvorenie a aplikovanie nového inovatívneho modelu manažmentu sanácie rodiny, ktorého cieľom je zvýšenie počtu detí a rodín zapojených do sanačných programov a výchovných opatrení vykonávaných v prirodzenom rodinnom prostredí;

zvýšenie odbornosti a prehĺbenia  zručnosti  u zamestnancov úradov práce, ktorí sa venujú sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele;
zavedenie  systému odbornej podpory náhradných rodičov a zapojenie náhradných rodín do odbornej podpory, ktorú budú využívať; 
	vytvorenie nových pracovných miest na úradoch PSVR pre rodinných asistentov.

V oblasti vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach sú ciele projektu zamerané najmä na:
	vypracovanie transformačných a deinštitucionalizačných plánov pre každý DeD; 
	vytvorenie Centier podpory PR; 

zvýšenie počtu profesionálnych rodičov;
	zvýšenie počtu samostatných skupín nachádzajúcich sa v samostatných rodinných domoch, pokles počtu detí pripadajúcich na jedného psychológa, pokles počtu detí pripadajúcich na jedného sociálneho pracovníka;
	rozvoj opatrení zameraných na prácu s pôvodnou a náhradnou rodinou;
	zvýšenie odbornosti a prehĺbenie  zručnosti  u zamestnancov detských domovoch.
Plánované aktivity (max. 15 riadkov)
Aktivita 1 Podpora  DI výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí 
Aktivita 2 Podpora DI výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v  náhradnom rodinnom prostredí
Aktivita č. 3  Podpora tvorby a implementácie transformačných a deinštitucionalizačných plánov
Aktivita č. 4 Zvýšenie udržateľnosti a podpora špecializácie PR 
Aktivita č. 5 Humanizácia a skvalitnenie poskytovania starostlivosti o deti a mladých dospelých 
Aktivita č. 6 Metódy a formy práce s deťmi a mladými dospelými  

Podporné aktivity:
Riadenie projektu
Publicita a informovanosť

Plánované publikácie zamerané na šírenie výsledkov projektu, webové stránky alebo iné plánované aktivity
Záverečná brožúra o implementácii národného projektu
	Plagáty, letáky, samolepky...
	www.upsvar.sk

































Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
www.esf.gov.sk / www.employment.gov.sk / www.upsvar.sk


