Výzva na predkladanie ponúk pre zriadenie Služby včasnej
intervencie v BBSK – pre región „Banská Štiavnica – Žarnovica –
Žiar nad Hronom“.

Výzva je určená:

pre poskytovateľov služieb v sociálnej, zdravotnej, špeciálnopedagogickej oblasti 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 a zverejnenie na internetovej stránke BBSK, nadácie
SOCIA a využitie ďalších dostupných informačných kanálov
(periodiká samospráv, BBSK, Obecné noviny)

Územná platnosť: výzva sa vyhlasuje pre územie BBSK
Časové obdobie: Október – December 2021

Dátum vyhlásenia Výzvy: 1. októbra 2021
Dátum uzávierky Výzvy: 29. októbra 2021

1. KONTEXT
Rodičia detí so zdravotným postihnutím alebo detí v riziku zaostávania vo vývine sú po narodení
svojich detí vystavení veľkému stresu. Neboli na rolu takýchto rodičov pripravení a musia čeliť sérii
ťažkých životných situácií. Ako tieto situácie zvládnu počas raného obdobia svojho dieťaťa má dopad
na ich budúci rodinný život ako aj budúcnosť dieťaťa. Úlohou služby včasnej intervencie je sprevádzať
rodičov v období raného detstva dieťaťa, pomáhať im nachádzať spôsoby rozvoja jeho potenciálu
prostredníctvom denných rutín. Úlohou pracovníkov SVI je ponúkať im partnerský prístup pri hľadaní
vhodných riešení a posilňovať ich sebavedomie a rodičovské role, ktorú sú pri rozvoji ich dieťaťa
nenahraditeľné.
Výzvu vyhlasuje Banskobystrický samosprávny kra (ďalej BBSK) v spolupráci s nadáciou SOCIA –
Nadáciou na podporu sociálnych zmien (ďalej len SOCIA). BBSK sa zaväzuje po registrácii
poskytovateľa SVI financovať jeho prevádzkové náklady od roku 2022 v porovnateľnej výške, ktorou
prispieva existujúcim poskytovateľov SVI. Nadácia SOCIA poskytne vybranému poskytovateľovi grant
na zariadenie centra (zariadenie a vybavenie priestorov) vo výške 10 000 EUR.
2. CIEĽ VÝZVY
Cieľom výzvy je vybrať organizáciu do konca roku 2021 so sídlom v BBSK, ktorá preukážu
najlepšie predpoklady stať sa zriaďovateľom SVI.
Pod pojmom včasná intervencia sa v projekte rozumejú včasné zásahy alebo postupy podporujúce
rodinu s dieťaťom s indikovaným rizikom vývinu pri jeho rozvoji.

3. ZÁKLADNÉ PREDPOKLADY PRE VÝBER UCHÁDZAČA

Predložiť ponuku pre zriadenie SVI môžu existujúce organizácie, ktoré majú dostatočné
informácie alebo skúsenosti v nasledovných skutočnostiach:
1. Odborné kapacity organizácie: štruktúra zamestnancov a spolupracujúcich odborníkov podľa
špecializácie a doterajšej praxe
2. Počet, veková štruktúra a orientačná skupina rodín a detí, ktorým organizácia poskytovala
služby k 30. 6. 2021
3. Celkový počet detí vo veku 0 – 7 rokov a štruktúra služieb, ktoré im boli poskytnuté počas
trvania organizácie.
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, ak existuje
Predložiť ponuku pre zriadenie SVI môžu aj fyzické osoby, ktoré spĺňajú nasledovné predpoklady:
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1. Prax v poskytovaní služieb pre rodiny s postihnutými deťmi alebo pre deti s rizikovým vývinom
v trvaní minimálne 10 rokov (doložené CV a minimálne 2 referenčné osoby z odboru) .
2. Otvorenosť pre spoluprácu v rámci sieti SVI v BBSK,
3. Flexibilita v učení sa nových postupov práce v rámci poskytovanej SVI
Informácie o týchto skutočnostiach vypĺňa uchádzač v príslušných častiach formulára Prihláška do
výberového konania na uchádzača o zriaďovateľa SVI v BBSK.

4. PROJEKTOVÝ ZÁMER

Uchádzač o rolu zriaďovateľa SVI vypracuje stručný projektový zámer, v ktorom popíše aktivity, ktoré
plánuje vykonať, aby sa zo súčasného stavu transformoval na model poskytovateľa služby včasnej
intervencie resp. akým spôsobom si predstavuje zriadenie novej n.o. zabezpečujúcu SVI.
V projektovom zámere uchádzač popíše spôsob napĺňania základných princípov SVI:


Transdisciplinárny prístup pri poskytovaní služby a vytváranie prostredia SVI s víziou
kľúčového pracovníka pre rodinu so znevýhodnením dieťaťom;



Poskytovanie služieb v prirodzenom prostredí rodiny;



Rodič ako partner tímu pracovníkov SVI, jeho zmocňovanie v role rodiča, rodič ako kľúčový
element pri rozvoji dieťaťa (Parent-Mediating Learning);



Rozvoj dieťaťa prostredníctvom učenia sa v rámci denných rutín,



Vytváranie prostredia SVI s víziou sieťovacej a koordinačnej funkcie
znevýhodnenými deťmi v danom regióne



Spôsoby a stratégie podpory sociálneho začleňovania rodiny a dieťaťa.

pre rodiny so

5. FINANCOVANIE

Financovanie prípravy a prevádzky SVI bude prebiehať z:
a)

príspevku BBSK na bežné prevádzkové náklady SVI

b)

príspevku Nadácie SOCIA na zriaďovacie náklady SVI (zariadenie priestorov)

c)

zo spolufinancovania vybraného partnera na ďalšie náklady súvisiace s poskytovaním SVI

6.

FORMÁLNE PODMIENKY OPRÁVNENOSTI

Oprávnenosť uchádzačov
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
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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.
Uchádzači, ktorí v čase podania prihlášky nemajú zriadenú organizáciu, budú musieť dokladovať
svoje odborné predpoklady a skúsenosti uvedené v časti 3 v predloženej prihláške (svoje CV, odkazy
na referenčné osoby/organizácie, webové odkazy) a v prípade výberu budú musieť začiatkom roku
2022 navyše zriadiť neziskovú organizáciu. Vybraní uchádzači musia absolvovať registráciu SVI na
BBSK tak, aby najneskôr od 1.7.2022 boli schopní začať poskytovať terénnu a ambulantnú formu SVI.

7. PRÍPRAVA, PODÁVANIE, HODNOTENIE A SCHVAĽOVANIE PRIHLÁŠOK

7.1 Príprava prihlášky
Koordinátor výzvy 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
výzvy poskytne konzultácie aj formou osobných stretnutí.
Prihláška musí byť spracovaná na predpísanom formulári, ktorý je prílohou tejto Výzvy.
7.2 Podávanie prihlášky
Uchádzač musí doručiť do sídla nadácie
 Vyplnenú Prihlášku do výberového konania na zriaďovateľa SVI podpísanú štatutárnym
zástupcom predkladajúcej organizácie alebo koordinátorom budúcej neziskovej organizácie
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, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava.

Na obálku s prihláškou je potrebné uviesť nasledovné údaje:
Rozvoj včasnej intervencie v BBSK – výber partnera
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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 výzvy – zhodnotí administratívnu zhodu prihlášky, oprávnenosť uchádzačov
a oprávnenosť prihlášky



Projektový tím zložení zo zástupcov BBSK, nadácie SOCIA a Asociácie poskytovateľov
a podporovateľov včasnej intervencie ohodnotí predložené prihlášky z obsahového hľadiska
a predloží zástupcom BBSK odporučenie na prijatie najlepšej ponuky z predložených
žiadostí/organizácií.



Zástupcovia BBSK zorganizujú osobný pohovor s doporučeným organizáciami/
predkladateľmi prihlášky a predložia vedeniu BBSK odporučenie na konečný výber.
8.5 Informovanie o výsledkoch výberového konania

Po schválení víťaznej ponuky vedením BBSK môže víťazná organizácia začať registráciu SVI na
samosprávnom kraji, resp,. najprv proces registrácie novej n.o.
Predpokladaný termín podpísania Zmluvy o financovaní zaregistrovanej SVI je prvá polovica roku
2021.
Ostatné predložené prihlášky dostanú písomné vyrozumenie o zamietnutí ponuky do 6 týždňov od
uzávierky Výzvy.

9. KONTAKTY
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja
Mgr. Martina Mišurová
Námestie SNP č. 23
974 01 Banská Bystrica
Telefón: 048/4325 574
E-mail: martina.misurova@bbsk.sk
Koordinátor výzvy:
SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien
Mgr. Vladislav Matej, PhD.
Záhradnícka 70
821 08 Bratislava
Mobil: 0903 493 037
E- mail: matej@socia.sk
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