Najdôležitejšie informácie o výzve
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Stručný cieľ/zameranie výzvy
Poskytovanie kontinuálnej podpory procesu deinštitucionalizácie v inštitucionálnych
zariadeniach sociálnych služieb, ktoré pripravujú, alebo realizujú transformáciu
prostredníctvom investičných projektov.
Oprávnený žiadateľ
Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb registrovaní v súlade s § 62 zákona
448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorí boli
zapojení v NP Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora
transformačných tímov a majú Stanovisko expertov z tohto NP k zapracovaniu
pripomienok uvedených v oponentskom posudku do transformačného plánu.
Oprávnené aktivity
Deinštitucionalizácia existujúcich zariadení sociálnych služieb (prechod klientov z
existujúcich zariadení sociálnych služieb do komunitných služieb prostredníctvom
realizácie podporných aktivít napr. práca s klientom a jeho rodinou, práca a vzdelávanie
zamestnancov zariadení pri prechode z inštitucionálnej starostlivosti na komunitné služby).
Pod uvedeným typom aktivity v tejto výzve sa rozumie:
1. Podpora a príprava prijímateľov pobytových sociálnych služieb v procese
deinštitucionalizácie v súlade s vytvoreným transformačným plánom s aktívnou účasťou
zamestnancov, ktorí služby poskytujú
2. Podpora zamestnancov v poskytovaní nových, inovatívnych sociálnych služieb na
komunitnej úrovni s dôrazom na individuálne potreby klientov v priebehu procesu
deinštitucionalizácie
3. Podpora implementácie transformačného plánu a praktickej realizácie transformačného
procesu v zariadení sociálnych služieb (koordinácia, metodická podpora)
4. Supervízia pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb
Oprávnenou cieľovou skupinou v zmysle OP ĽZ
- deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby
- verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb
- zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo
verejnom aj v neverejnom sektore
Oprávnené výdavky
- Mzdové výdavky zamestnanca zariadenia sociálnych služieb zabezpečujúceho výkon
transformačného plánu, odborného konzultanta a supervízora
- Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu (nariadenie 1303/2013 , čl. 68b ods.1)
Financovanie
Forma finančného príspevku – nenávratný finančný príspevok.
Prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie sú prijímateľom poskytované
systémom kombinácie zálohových platieb a refundácie.
Oprávnené miesto realizácie projektu







Územie, pre ktoré je žiadateľ registrovaný ako poskytovateľ sociálnej služby.
Oprávnená dĺžka realizácie projektu
Minimálna indikatívna dĺžka realizácie projektu: 6 mesiacov.
Maximálnu dĺžka realizácie projektu: 24 mesiacov.
Dátum uzavretia výzvy
V prípade vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo z dôvodu
nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov.
Poskytovateľ zverejní presný dátum uzavretia výzvy na webovom sídle
www.employment.gov.sk a www.itms2014.sk najneskôr mesiac pred predpokladaným
termínom uzavretia výzvy.
Kontaktné údaje
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Sekcia fondov EÚ
Oddelenie posudzovania projektov sociálneho začlenenia
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava
e-mail: vyzvy@employment.gov.sk
Kontaktné údaje na spoločné webové sídlo Informačno-poradenských centier pre EŠIF,
ktoré poskytujú odborné poradenstvo pre žiadateľov: https://euroinfo.sk/
Žiadateľ pri komunikácii s poskytovateľom uvedie kód výzvy.

