
ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY BARDEJOV 
Dlhý rad 17, 085 71 Bardejov 

1. Identifikačné údaje vyhlasovateľa: 

Názov: 
Sídlo organizácie 
Zastúpen)': 
IČO: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

Názov výzvy: 

VÝZ V A č. 1 - 2018 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov 
Dlhý rad 17, 085 71 Bardejov 
JUDr. PhDr. Michal Goriščák 
30794536 
Štátna pokladnica 
SK.9281800000007000533239 

Zabezpečenie vykonania odborných metód na prispôsobenie sa novej situácii v 
prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom rodinnom prostredí 

Dátum vyhlásenia výzvy na predkladanie projektov: 

09.02.2018 

Dátum uzávierky prijímania proje.ktov: 

Posledným dňom na predkladanie projektov je 1 O. pracovný deň po zverejnení v)'zvy na webovej 
stránke vyhlasovateľa - ÚPSVaR Bardejov, t.j. 23.02.2018. 

2. Vymedzenie výzvy v rámci priorít 

Zverejnenie výzvy na predkladanie projektov na zabezpečenie plnenia priority v ob lasti SPODaSK je 
v sú lade so zákonom č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon č.305/2005 Z.z."), 
internou normou č.049/2016 Ústredia práce, soc iálnych vecí a rodiny Bratislava k zabezpečeniu 
výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a soc iálnej kurately prostredníctvom akreditovaných 
subjektov a sociálnych pracovníkov vykonávajúcich samostatnú prax sociá lneho pracovníka, ako aj so 
schválenými prioritami. 

Výzva uverejnená: 
www.upsvar.sk/bj 

3. Predmet výzvy 

Definícia opatrenia, ktoré je predmetom výzvy: 
Predmetom výzvy je opatrenia SPODaSK na obmedzenie a odstránenie negatívnych 
vplyvov, ktoré ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin dieťaťa 
a plnoletej fyzickej osoby, konkrétne opatrenie uvedené v§ 11, ods.3 , písm.b) bod 1 
„zákona č. 305/2005 Z.z." - zabezpečenie vykonania odborných metód na 
prispôsobenie sa novej situácii v prirodzenom rodinnom prostredí alebo 
náhradnom rodinnom prostredí Ak orgán sociálnoprávnej ochrany detí a soc iálnej 



kurately pri vykonávaní opatrení podľa zákona č.305/2005 Z.z. zistí, že dieťa, rodič alebo 
osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, potrebujú pomoc z dôvodu, že nie sú schopní riešiť 
problémy v rodine, konflikty v rodine, prispôsobiť sa novej situácií v rodine, alebo ide o rodinu 
so špecifickým problémom, zabezpečí v týchto rodinách využitie opatrení prostredníctvom 
odborných metód na prispôsobenie sa novej situácií v prirodzenom alebo náhradnom rodinnom 
prostredí. 

Miesto výkonu opatrenia: 

Predkladateľ vykoná opatrenia SPODaSK v prirodzenom rodinnom prostredí t.j. v domácom 
prostredí dieťaťa, rodiny alebo plnoletej fyzickej osoby, resp. v domácnostiach fyzických 
osôb, ktoré sú s nimi v príbuzenskom vzťahu, alebo ktoré majú s nimi blízky vzťah. 

Blif.ší popis výkonu opatrenia: 

Vyhlasovateľ - ÚPSVaR Bardejov od predkladateľa požaduje využívanie vhodných foriem a metód 
sociálnej práce, časový harmonogram a intenzitu práce s rodinou a cenovú špecifikáciu jednotlivých 
položiek v rámci sumy určenej na prioritu. Odbornosť zamestnancov, ktorí budú zabezpečovať 
realizáciu tejto výzvy, je potrebné doložiť overenými fotokópiami dokladov o odbornej spôsobilosti 
(diplomy, osvedčenia). 

Ciel'ovlÍ skupi11a: 

Cca 20 rodín z územného obvodu ÚPSVaR Bardejov .. 

Časový rozsah výko11u opatrenia: marec 2018 - december 2018 

Komunikácia a spolupráca medzi vyhlasovatel'om - ÚPSVaR Bardejov a predkladatel'om 

Forma komunikácie medzi vyhlasovateľom - ÚPSVaR Bardejov a predkladateľom sa bude písomná, 
telefonická, elektronická, v prípade potreby aj osobná. Počas realizácie priority vyh lasovateľ požaduje 
od predkladateľa predkladanie priebežných mesačných správ o realizácii projektu za každé dieťa 
samostatne v termíne do 7 dní po ukončení kalendárneho mesiaca. 

Spôsob vyhodnotenia realizácie projektu: 

Predloženie písomnej záverečnej správy, obsahujúcej vyhodnotenie projektu za každé dieťa 

samostatne v termíne do 15 dní od ukončenia projektu. 

4. Oprávnení predkladatelia 

Oprávnenými predkladateľmi na výkon opatrenia obsiahnutého vo výzve sú akreditované subjekty , 
t.j. fyzické alebo právnické osoby, ktoré vykonávajú činnosti v zmysle § 11 ods. 3 písm. b) bod 1 
„zákona č. 305/2005 Z. z.", na ktoré im bola udelená akreditáciu MPSVaR SR alebo 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 
opatrenia / overená kópia právoplatného rozhodnutia/ alebo vydané povolenie na výkon samostatnej 
praxe soc iálneho pracovníka/ § 3, ods.! , písm.bi zákona 219/2014 Z.z./ zodpovedajúce predmetu 
výzvy s požadovaným miestom výkonu opatrenia/ overená kópia právoplatného rozhodnutia/, 

- kvalitný projekt, obsahujúci podrobný opis služby, aktivity, materiálne, personálne, 
priestorové a organizačné podmienky realizácie požadovanej služby, podrobnú cenovú 
kalkuláciu a rozpočet celého projektu vrátane rozpisu použitia finančných prostriedkov na 
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jedno dieťa, 
- v čase podávania projektov nie je voči predkladateľovi projektu začaté konanie o zrušení akreditácie 

alebo konanie o odňatí povolenia/ čestné vyhlásenie/, 
- plní si povinnosti týkajúce sa platby príspevkov poistenia a da11ové odvody 
1 preukazuje potvrdením sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne a daňového úradu nie 

starším ako jeden mesiac/, 
- plní si alebo splnil zm luvné záväzky vyplývajúce z iných zmlúv financovaných 
vyhlasovateľom, či z iných zmlúv financovaných z verejných zdrojov alebo štrukturálnych fondov / 
vlastné poznatky úradu a čestné vyhlásenie/, 

- profesijné životopisy a doklady o vzdelaní, odbornej praxi a odbornej kvalifikácii osôb, ktoré budú 
zabezpečovať realizáciu projektu, 

- zoznam subjektov, pre ktoré akreditovaný subjekt vykonával opatrenie, ktoré je predmetom výzvy, 
v predchádzajúcich 2 rokoch. 

Vyhlasovateľ ÚPSVaR Bardejov z okruhu posudzovaných projektov vylúči projekt, ktorého 
predkladateľ v stanovenej lehote nedoložil všetky požadované doklady. Vylúči sa aj projekt, ktorého 
predkladateľ neuviedol pravdivé údaje uvádzané v projekte, snažil sa získať dôverné údaje z procesu 
výberu projektov, resp. sa snažil ovplyvniť vo svoj prospech výberové konanie. 

5. Časový harmonogram zverejnenia výzvy, miesto a spôsob doručenia projektov: 

Te.rmín vyhlásenia výzvy: 
09.02.2018 

Lehota predkladania projektov: 
23.02.2018 

Posledným dňom na predkladanie projektov je 1 O. pracovný der1 po zverejnení výzvy na webovej 
stránke ÚPSVaR Bardejov, t.j. 23.2.2018. 

Miesto a spôsob doručenia projektov: 

Projekty môžu byť predkladateľmi doručené osobne do podateľne ÚPSVaR Bardejov alebo poštou na 
adresu: ÚPSVaR Bardejov, Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov. Rozhodujúcim kritériom pre posúdenie 
dodržania termínu na predloženie projektu bude odtlačok poštovej pečiatky alebo odtlačok 

prezentačnej pečiatky podateľne ÚPSVaR Bardejov. 

Označenie obálky: 
Výzva č. I - 2018 a Neotvárať! 
Na vonkajšom obale musí byt' uvedené meno, resp. názov a adresa predkladateľa. 

Kritéria hodnotenia predložených projektov: 
Vyhodnotenie projektu je neverejné. Za základné kritériá hodnotenia projektu vyhlasovateľ ÚPSVaR 
Bardejov určil: celkovú kvalitu predloženého projektu, bližší popis metód a nástrojov sociálnej práce, 
miesto realizácie projektu a odbornú spôsobilosť pracovníkov predkladateľa zodpovedných za 
realizáciu projektu. Rozhodujúcim kritériom je kvalita predloženého projektu. 

6. Financovanie projektu 
Celková suma na realizáciu výzvy: 23 202.-€ . Spôsob poskytnutia finančných prostriedkov na 
reali záciu projektu bude bližšie uvedený v podmienkach zmluvy. 
V prípade nevyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu môžu byť finančné 

prostriedky realokované. 

7. Pokyny a ďalšie informácie: 



- predloženie projektu sa požaduje v písomnej forme ( 1 originá l, 2 kópie), 
- projekt podpisuje výlučne štatutárny zástupca predkladateľa. 

Kontaktná osoba pre podávanie informácií vo veciach týkajúcich sa výzvy: 

Úrad práce, sociálnych vecí a rod iny Bardejov, Dlhý rad 17, 085 0 1 Bardejov 
JUDr. Dana HegedUšová, vedúca oddelenia SPODaSK 
Tel. kontakt: 054/2440600 
e.mail : dana.hegedusova@upsvr.gov.sk 
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