
                                                                             

 

 

 

 

 

Výzva na predkladanie ponúk na partnerstvo pri zriadení Centra 

včasnej intervencie v regióne Banská Bystrica 

 

 

 

 

Výzva je určená:  pre poskytovateľov (organizácie aj jednotlivci) služieb v sociálnej, 

zdravotnej, liečebno/špeciálno-pedagogickej a psychologickej 

oblasti, ktorí pracujú pre rodiny s deťmi s rizikovým vývinom 

alebo so zdravotným postihnutím vo veku od 0 do 7 rokov 

 

Forma výzvy:       priame oslovenie vybraných zriaďovateľov a prevádzkovateľov 

služieb, jednotlivcov ako aj zverejnenie na internetovej stránke 

nadácie, centier včasnej intervencie a mesta Banská Bystrica. 

 

Územná platnosť: výzva sa vyhlasuje pre územie BBSK 

 

Časové obdobie: 2015 – 2016 

 

 

 

 

Dátum vyhlásenia Výzvy:   7. októbra 2015 

Dátum uzávierky Výzvy:    30. októbra 2015 
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1. KONTEXT  

 

Zásadnú úlohu vo vývoji dieťaťa predstavujú prvé tri roky života. V tomto životnom období sú 

kompenzačné mechanizmy mozgu tak obrovské, že umožňujú najlepšie rozvinúť náhradné 

mechanizmy aj u tých detí, ktoré majú v niektorej oblasti vývoja vážne znevýhodnenie. Mozog je 

schopný vytvárať si nové nervové spojenia po celý život, človek sa najrýchlejšie rozvíja a najlepšie 

prispôsobuje zmenám v rannom detstve. Napriek tomu sa včasnej diagnostike a terapii nevenuje 

dostatočná pozornosť. Predložená výzva sa týka zriadenia Centra včasnej intervencie v BBSK (ďalej 

CVI BB), ktoré doplní fungujúcu sieť 3 CVI (Bratislava, Prešov, Žilina) a vyplní biele miesto v systéme 

starostlivosti o deti od 0 do 7 rokov a ich rodiny v rámci regiónu Banskej Bystrice. 

 

Výzvu vyhlasuje SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien (ďalej len SOCIA), na základe 
Memoranda o spolupráci medzi Sociou, spoločnosťou Orange Slovensko, a.s., ktorá je hostiteľom 
Plesu v opere a spoločnosťou Monarch, a.s., ktorá je organizátorom Plesu v opere.   V súvislosti 
s pozývaním hostí na Ples v opere 2016 bude pozvaným hosťom umožnené, aby poskytli finančný dar 
určený na zabezpečenie rozvoja siete služieb včasnej intervencie pre rodiny so zdravotne 
znevýhodneným dieťaťom od narodenia do 7 rokov – založením  centra včasnej intervencie v Banskej 
Bystrici. 
 

2. CIEĽ VÝZVY 

 

Cieľom výzvy je vybrať jednu neziskovú organizáciu, alebo skupinu kompetentných odborníkov 

so sídlom v Banskobystrickom samosprávnom kraji, ktorá preukáže najlepšie predpoklady stať sa 

partnerom nadácie SOCIA a troch existujúcich  regionálnych centier pri založení nového centra 

včasnej intervencie (ďalej CVI). Vybratá organizácia alebo skupina odborníkov sa musí stotožniť 

s ideovým konceptom integrovaného /komplexného centra včasnej intervencie, ktoré rodine a jej 

dieťaťu so zdravotným znevýhodnením alebo vývinovou poruchou poskytuje potrebné zdravotné, 

špeciálno/liečebno –pedagogické, psychologické  a sociálne služby na jednom mieste, tímovo 

pracujúc s rodinou pri vypracovaní a hodnotení individuálneho plánu dieťaťa a jej dlhodobého 

sprevádzania. Konkrétny spôsob akceptácie tohto konceptu rozpracuje záujemca v prihláške v časti 4. 

Projektový zámer. Vybratá organizácia sa rovnako musí stotožniť so schválenými aktivitami projektu, 

s jeho časovým harmonogramom a schváleným rozpočtom, vrátane pravidiel zúčtovania. Účelom 

grantu je financovanie vzniku CVI BB ako aj jeho spolufinancovanie  počas 12 mesiacov fungovania.  

 

Pod pojmom včasná intervencia sa v projekte rozumejú včasné (niekedy už v prenatálnom štádiu) 

zásahy alebo postupy podporujúce rodinu s dieťaťom s indikovaným rizikom vývinu pri jeho 

rozvoji. 

 

Cieľovú skupinu tvoria rodiny s deťmi vo veku 0 -7 rokov, pričom deti majú rizikový vývin alebo 

patria do skupiny zdravotne znevýhodnených.  

 

 

3. ZÁKLADNÉ PREDPOKLADY PRE VÝBER UCHÁDZAČA 

 

Základnými predpokladmi pre výber uchádzača sú dostatočné informácie o nasledovných 

skutočnostiach: 
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1. Odborné kapacity organizácie/skupiny odborníkov: štruktúra zamestnancov 

a spolupracujúcich odborníkov podľa špecializácie a doterajšej praxe, vrátane relevantných 

certifikovaných kurzov 

2. Počet, veková štruktúra a orientačná skupina diagnóz detí, ktorým organizácia/skupina 

odborníkov poskytovala služby k 30. 9. 2015 

3. Celkový počet detí vo veku 0 – 7 rokov a štruktúra služieb, ktoré im boli poskytnuté počas 

trvania organizácie/praxe jednotlivých odborníkov. 

4. Vybavenie pracoviska pomôckami 

5. Používané metódy práce 

6. Zdroje príjmov organizácie, priemerný rozpočet za posledné tri roky a celková finančná 

stabilita organizácie, vrátane predpokladaného spôsobu spolufinancovania projektu 

7. Priestorové podmienky pre výkon služieb 

8. Cenník poskytovaných služieb 

Informácie o týchto skutočnostiach vypĺňa uchádzač v príslušných častiach formulára Prihláška do 

výberového konania na partnerstvo pri zriadení CVI BB. 

 

4. PROJEKTOVÝ ZÁMER 

 

Uchádzač/uchádzači o rolu partnera pri zriadení CVI BB vypracuje stručný projektový zámer, v ktorom 

popíše aktivity, ktoré plánuje vykonať, aby sa zo súčasného stavu transformoval na model 

integrovaného centra včasnej intervencie alebo aké aktivity uskutoční skupina odborníkov, ktoré 

povedú k vzniku novej organizácie za účelom prevádzky CVI BB. V projektovom zámere uchádzač  

popíše spôsob napĺňania základných princípov centra včasnej intervencie: 

 transdisciplinárny prístup pri poskytovaní služieb,  

 multisektorový prístup pri poskytovaní služieb, vrátane viaczdrojového financovania služieb  

  poskytovanie služieb v prirodzenom prostredí rodiny – minimálne v rozsahu 50% 

  vytváranie prostredia CVI s víziou  tzv. kľúčového pracovníka pre rodinu so znevýhodnením 

dieťaťom 

  vytváranie prostredia CVI s víziou sieťovacej a koordinačnej funkcie  pre rodiny so 

znevýhodnenými deťmi v danom regióne 

 vypracovanie rámcovej finančnej predstavy fungovania CVI BB na ročnom základe (uviesť 

napr. mzdy pracovníkov a pod.) 

 

5. FINANCOVANIE 

 

Financovanie prípravy a prvého roku prevádzky CVI BB bude prebiehať z: 

a) príspevku hostí 16. plesu v opere – maximálne do výšky 150 000 € na zriadenie 

a financovanie 12 mesiacov prevádzky CVI BB  

b) zo spolufinancovania vybraného partnera v minimálnej výške 5 000 € počas prvého roku 

činnosti CVI BB 
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Prostriedky na financovanie projektu sú poskytované partnerom projektu systémom zálohových   

platieb. 

 

6. PODPORA CVI BB 

 

Poskytnuté finančné prostriedky môže vybrané CVI použiť v súlade so schváleným rozpočtom 

projektu na krytie nasledovných oprávnených nákladov.  

 

6.1 Personálne náklady 

Financovanie mzdových nákladov a povinných odvodov pracovníkov centra. Pod pracovníkmi centra 

rozumieme osoby zamestnané formou TPP, DVP, DPČ alebo aj SZČO. 

Podmienkou je dodržať odporúčané profesijné zloženie CVI: 

 Sociálny pracovník 

 Psychológ 

 Fyzioterapeut 

 Liečebný pedagóg / Špeciálny pedagóg / Logopéd  

 Lekári (FBLR, neurológ) 

 a iné podľa potreby 

Súčasťou personálnych nákladov sú aj náklady na úhradu supervízie (individuálnej, skupinovej) 

pracovníkom CVI BB. Supervízia je pre pracovníkov povinná súčasť ich odborného rastu. 

 

6.2 Tréningy pracovníkov a iné služby pre CVI BB 

SOCIA sprostredkuje kmeňovým pracovníkom CVI BB ako aj širšiemu okruhu spolupracovníkov 

z iných inštitúcií (do 15 osôb) maximálne 200 hodín špecializovaných tréningov v oblasti metód práce 

včasnej intervencie, ktoré budú viesť certifikovaní, najmä zahraniční lektori. Náklady (školné, 

tlmočenie, strava, ubytovanie, cestové) účastníkom tréningov hradí SOCIA.  

Plánovaný rozpočet pre zabezpečenie tréningov pre CVI BB predstavuje  10 000 € 

Súčasťou nenávratného finančného príspevku pre činnosť CVI budú aj zahraničné cesty a stáže 

v maximálnej výške 4000 EUR. 

Tvorba a tlač propagačných a informačných materiálov o službách CVI BB bude hradiť priamo SOCIA 

dodávateľovi služieb do výšky 4000 €. 

 

6.3 Prevádzkové náklady CVI BB 

SOCIA poskytne vybranému uchádzačovi krytie prevádzkových nákladov v členení: 

 Komunikačné náklady a poštovné (tel., internet)  

 Kancelárske potreby  

 Prenájom a údržba priestorov  

 Energie (voda, plyn, elektrina)  

 Poistenie priestorov, zamestnancov a motorového vozidla  
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 Cestovné výdavky (PHM a stravné)  

 Iné výdavky súvisiace s prevádzkou CVI BB (napr. zákonný príspevok na stravu 

zamestnancov a pod.) 

 

6.4 Zariadenie CVI BB 

SOCIA poskytne vybranému uchádzačovi aj zariadenie a prvotné vybavenie – zariadenie priestorov, 

kancelárska technika, rehabilitačné pomôcky a kúpa automobilu. 

Zariadenie a vybavenie CVI -    15 000 € 

Kúpa automobilu -     15 000 € 

Všetky finančné alokácie uvedené v tejto časti sú uvedené vrátane DPH.  

 

7.  FORMÁLNE PODMIENKY OPRÁVNENOSTI 

 

7.1 Oprávnenosť uchádzačov 

Grant je určený pre neziskové mimovládne organizácie, aktívne v oblasti poskytovania služieb pre 

rodiny so znevýhodnenými deťmi od narodenia do 7 rokov. 

Oprávnenými uchádzačmi sú mimovládne neziskové organizácie s aktívnym pôsobením vo verejnom 

priestore a komunikujúce s verejnosťou, nie úzko expertne či zárobkovo orientované „neziskové“ 

organizácie. 

Oprávnený uchádzač musí byť právnickou osobou založenou alebo zriadenou ako 

a) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby podľa zákona č. 

213/1997 Z. z. v neskoršom znení  

b) účelové zariadenie cirkvi  podľa zákona č. 308/1991 Z. z. 

c) organizácia Slovenského Červeného kríža  podľa zákona č. 84/1994 Z. z. 

Výpis z registra nie starší ako 3 mesiace bude požadovaný len od vybraného uchádzača. 

Druhou možnosťou je uchádzač – skupina odborníkov, pôsobiacich v iných inštitúciách, ktorí založia 

novú neziskovú organizáciu podľa zákona č. 213/1997 Z.z., ktorá bude poskytovať služby včasnej 

intervencie. 

 

8. PRÍPRAVA, PODÁVANIE, HODNOTENIE A SCHVAĽOVANIE PRIHLÁŠOK 

 

8.1 Príprava prihlášky 

Koordinátor projektu na požiadanie poskytne uchádzačom objasnenia a informácie odo dňa 

vyhlásenia Výzvy do termínu 3 dni pred jej uzávierkou.  

Uchádzačov prosíme, aby si termín konzultácií dohodli v časovom predstihu. Po dohode koordinátor 

projektu poskytne konzultácie aj formou osobných stretnutí. 

Prihláška musí byť spracovaná na predpísanom formulári, ktorý je prílohou tejto Výzvy. 

 

8.2 Podávanie prihlášky  

Uchádzač musí doručiť do sídla nadácie  
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 Vyplnenú Prihlášku do výberového konania na partnerstvo pri zriadení CVI BB 

podpísanú štatutárnym zástupcom predkladajúcej organizácie / iniciátorov skupiny odborníkov 

v počte 1 kus 

 Povinné prílohy č. 1 – 3  v počte 1 kus 

Príloha č. 1      – Zriaďovacie dokumenty alebo im zodpovedajúce dokumenty 

Príloha č. 2 –  Účtovná závierka organizácie za posledný rok 

Príloha č. 3  –  Výročná správa za posledný rok 

CD s elektronickou verziou Prihlášky a prílohami 1-3 

Z technických príčin uchádzačom ich prihlášku, ani prílohy nevraciame. Prihlášku je nutné doručiť 

poštou aj elektronicky – prihlášky doručené len elektronickou poštou alebo faxom budú zamietnuté. 

Prílohy, stačia kópie (nemusia byť notársky overené) postačujú, ak budú zaslané poštou alebo len na 

CD. 

Uchádzači musia doručiť prihlášky osobne alebo poštou najneskôr v deň uzávierky do 16.00 hod. 

Nestačí tento dátum ako deň odoslania, prihlášky musia byť do uvedeného dátumu a hodiny 

fyzicky doručené do sídla nadácie SOCIA: 

 

 SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien, Legionárska 13, 831 04 Bratislava. 

 

Na obálku s prihláškou je potrebné uviesť nasledovné údaje: 

Zriadenie CVI BB – výber partnera 

Úplné meno uchádzača: ... 

Adresa uchádzača..  

NEOTVÁRAŤ ! 

Názov nadácie 

                                                                                                  Adresa nadácie 

 

 

 

8.3 Potvrdenie o zaregistrovaní prihlášky 

SOCIA do 5 pracovných dní potvrdí uchádzačovi prijatie prihlášky emailom.    

 

8.4 Hodnotenie prihlášky 

Proces hodnotenia prihlášky: 

 Koordinátor projektu – zhodnotí  administratívnu zhodu prihlášky, oprávnenosť uchádzačov 

a oprávnenosť prihlášky 

 Projektový tím ohodnotí predložené prihlášky z obsahového hľadiska a predloží správnej rade 

odporúčania ohľadne výberu alebo odmietnutia uchádzačov o rolu partnera 

 Správna rada nadácie SOCIA – vydá konečné rozhodnutie o výbere partnera pri zriadení CVI 

BB. 
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8.5 Informovanie o výsledkoch výberového konania  a uzavretie  Zmluvy o partnerstve 

pri zriadení CVI BB s vybraným uchádzačom 

Po schválení víťaznej ponuky správnou radou Nadácia SOCIA uzavrie so štatutárnym zástupcom  

existujúcej alebo novozaloženej organizácie Zmluvu o partnerstve pri zriadení CVI BB. 

Predpokladaný termín podpísania Zmluvy o partnerstve pri zriadení CVI BB resp. písomného 

informovania o zamietnutí ponuky je do 6 týždňov od uzávierky Výzvy. 

Zoznam uchádzačov, ako aj vybratý uchádzač na rolu partnera pri zriadení CVI BB, bude zverejnený 

aj na internetových stránkach  www.socia.sk a www.centravi.sk . 

 

9. KONTAKTY

SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien 
Legionárska 13 
831 04 Bratislava 
Tel: 02 5564 5214 
Mobil: 0903 493 037  
 

Vladislav Matej – koordinátor CVI, matej@socia.sk, 0903 49 30 37 
Marcela Zacharová- sociálna pracovníčka, konzultantka pre CVI, zacharova@socia.sk 
Magda Hollá, asistentka pre oblasť rozvoja CVI, holla@socia.sk 
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