Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania
sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie
existujúcich zariadení)
IROP-PO2-SC211-2017-17
Otázka č. 1:
Výzva ROP-PO2-SC211-2017-17 je začlenená do jednokolového procesu výberu projektov,
alebo dvojkolového procesu výberu projektov?
Odpoveď:
Uvedená výzva je jednokolová, t.j. nepredchádza jej výzva na predkladanie projektových
zámerov.
Otázka č. 2:
Bude patriť aktivita zameraná na rekonštrukciu budovy s vytvorením novozriadeného
Zariadenia opatrovateľskej služby (dve bytové jednotky po 6 miest) medzi oprávnené?
Odpoveď:
Nie, výzva je zameraná na deinštitucionalizáciu existujúcich zariadení sociálnych služieb,
pričom podmienkou je predloženie transformačného plánu zariadenia. Pre novovzniknuté
zariadenia sociálnych služieb sa plánuje vyhlásenie ďalšej výzvy v rámci ŠC 2.1.1.
Odporúčame Vám sledovať webové sídlo RO pre IROP: www.mpsr.sk.
Otázka č. 3:
Chcela by som sa informovať ohľadom oprávnenosti žiadateľov. Môže byť žiadateľom:
- nezisková organizácia, ktorá v súčasnosti poskytuje sociálnu službu - prepravnú službu a
chcela by zakúpiť rodinný dom a po rekonštrukcii objektu zriadiť v ňom zariadenie pre
seniorov komunitného charakteru?
- občianske združenie, ktoré vlastní pozemok, v súčasnosti nevykonáva žiadnu sociálnu
službu a chcelo by poskytovať v rozostavanom objekte podporované bývanie?
Odpoveď:
Ako vyplýva z názvu výzvy: Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie
existujúcich zariadení), cieľom výzvy je transformácia už existujúcich veľkokapacitných
zariadení na zariadenia na komunitnej úrovni. Na základe uvedeného daní žiadatelia nie sú
oprávnení na poskytnutie nenávratného finančného príspevku z výzvy s kódom IROP-PO2SC211-2017-17.
RO pre IROP pripravuje výzvu na podporu sociálnych služieb a SPODaSK na
komunitnej úrovni, do ktorej sa daní žiadatelia budú môcť prihlásiť a budú oprávnení,
ak splnia všetky náležitosti danej výzvy.
Otázka č. 4:
Vo formulári ŽoNFP máte v ŠC 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb
a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení
z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do
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troch rokov veku na komunitnej úrovni a v hospodárskej činnosti ŽoNFP je uvedené Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach,
pre akú cieľovú skupinu je definovaná výzva, pre deti do 3 rokov? Alebo aj pre pobytové
zariadenia, kde sú seniori? V MU sú tiež uvedené obe kategórie osôb.
Odpoveď:
Už z názvu výzvy: Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na
podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie
existujúcich zariadení) je jasné, že o žiadnu podporu starostlivosti o dieťa do 3 rokov veku
sa nejedná.
To čo ste skopírovali je názov špecifického cieľa v plnom znení, ako je uvedený v samotnom
operačnom programe. V časti 1. Formálne náležitosti sa názvy špecifických cieľov uvádzajú
vo všetkých vyše 20 doteraz vyhlásených výzvach v plnom znení, pre informáciu, kde
v Operačnom programe je daná oblasť popísaná, ani jedna podmienka poskytnutia príspevku
nehovorí o zariadeniach pre deti do 3 rokov veku, venujú sa transformácii sociálnych služieb
a SPODaSK, čiže deinštitucionalizácii, tak ako uvádza názov výzvy s kódom IROP-PO2SC211-2017-17.
Otázka č. 5:
Je možnosťou rekonštruovať bezpečný dom (pre týrané ženy s deťmi), nielen krízové
centrum, resp. centrum krízovej intervencie?
Odpoveď:
V podmienke poskytnutia príspevku č.31: Podmienka podpory existujúcich zariadení
sociálnych služieb / existujúcich zariadení SPODaSK spojených s bývaním je uvedené:
Predmetom podpory existujúcich zariadení SPODaSK sú už existujúce[1] detské domovy
(ďalej aj „DeD”) zriadené ako „centrá detí“ a existujúce krízové strediská (ďalej aj „KS”),
ktorých cieľom je deinštitucionalizácia zariadenia.
Upozorňujeme žiadateľov, že je potrebné, aby projekty boli v súlade so zákonom č. 448/2008
z. z. o sociálnych službách (v platnom znení) a zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (v platnom znení).
Otázka č. 6:
V prílohe nami diskutovanej výzvy č. 4 je uvedená metóda výpočtu pri MU P0070:
„..maximálna kapacita objektov v sociálnych službách spojených s bývaním môže byť po
transformácii maximálne 6 miest v 1 bytovej jednotke a maximálne 2 bytové jednotky v
1 objekte a pod. Započítava sa kapacita transformovaného zariadenia alebo časti zariadenia
po zrealizovaní projektu.“
Odpoveď:
V definícii a metóde výpočtu MU P0070 - Kapacita podporených zariadení sociálnych
služieb: je okrem iného uvedené: Počet osôb, ktorí môžu využívať novovzniknuté alebo
existujúce (zrekonštruované alebo zmodernizované) zariadenia sociálnych služieb.

[1]

Pod existujúcim zariadením sa rozumie fungujúce a sprevádzkované zariadenie SPODaSK k dátumu
vyhlásenia výzvy
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Otázka č. 7:
Nadácia predložila v rámci prípravy ÚMR a RIUS projektový zámer zameraný na podporu
zotrvania detí v prirodzenom rodinnom prostredí. Od pôvodného zámeru sme sa trochu
posunuli, pôvodne navrhovanú rekonštrukciu existujúcej budovy plánujeme zrealizovať z
iných zdrojov. Uvažujeme však aktuálne o vybudovaní 4-5 montovaných domčekov, každý s
podlahovou plochou cca 50 m2 (určený jednej rodine v ohrození, s cca 6 osobami) , na tom
istom pozemku. Išlo by o transformáciu útulku, ktorý prevádzkujeme v Košiciach. Dodržali
by sme tak podmienku výzvy - každý objekt by mal jednu bytovú jednotku pre max. 6 osôb.
Všetky objekty však plánujeme postaviť na jednom pozemku, mali by však odlišné súpisné
čísla. Vyhovovalo by to takto podmienkam deinštitucionalizácie?
Odpoveď:
Vo Vami uvádzanom príklade nejde o DI, procesu prechodu z inštitucionálnej na komunitnú
starostlivosť v rámci podpory nezávislého života a začlenenia osôb so zdravotným
postihnutím do spoločnosti a náhrady inštitucionálnej izolácie a segregácie ľudí, vyžadujúcich
dlhodobú pomoc a starostlivosť.
V súlade s IROP podporený objekt v sociálnych službách musí byť včlenený do bežnej
zástavby obce a primerane vzdialený od iného objektu (v integrovaných podmienkach
miestnych komunít), v ktorom sa poskytuje sociálna služba.
Konkrétne k vymedzenej otázke (4-5 domčekov) uvádzame, že nie je možné mať v jednom
areáli, na 1 parcele toľko domčekov, ide o sústavne bývanie pre ľudí so ZP.
Otázka č. 8:
Cieľom výzvy je okrem iného podpora rozvoja služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov
veku komunitnej úrovni. Je v rámci rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie vhodných
stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie
a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizáci oprávnená
aj rekonštrukcia jaslí? Teda, sú jasle zariadením/objektom, ktoré sú v rámci tejto výzvy
podporované?
Odpoveď:
Cieľom výzvy nie je podpora rozvoja služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na
komunitnej úrovni. Názov výzvy a tým aj oblasť podpory znie: Výzva na predkladanie
žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych
služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na
komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení).
V rámci jednotného postupu deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb RO pre IROP
odporúča pri príprave investičných projektov transformácie systému sociálnych služieb
nasledovné publikácie vydané v rámci Národného projektu Deinštitucionalizácie:
https://www.ia.gov.sk/sk/narodne-projekty/programove-obdobie-2007-2013/narodnyprojekt-di/publikacie-na-stiahnutie
a publikácie na stránke https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/socialnesluzby/deinstitucionalizacia-socialnych-sluzieb.html.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že podpora jaslí nie je oprávnená z danej výzvy.
Otázka č. 9:
Zameriava sa uvedená výzva na deinštitucionalizáciu IBA detí do troch rokov, alebo je určená
aj pre ostatné vekové kategórie klientov, t. j. dospelých?
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Odpoveď:
Výzva sa zameriava na transformáciu zariadení sociálnych služieb v zmysle zákona č.
448/2008 z. z. o sociálnych službách (v platnom znení) a transformáciu zariadení SPODaSK
v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vo výzve a jej
príslušných prílohách sa nenachádza Vami spomínané obmedzenie ,,deinštitucionalizáciu IBA
detí do troch rokov“.
Otázka č. 10:
Môže o príspevok požiadať aj nezisková organizácia pre zariadenie pre seniorov a
špecializované zariadenie, alebo sa to týka len zariadení s deťmi.
Odpoveď:
Už z názvu výzvy: Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na
podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich
zariadení) je zrejmé, že daná výzva je aj pre zariadenia sociálnych služieb – čiže aj pre
zariadenie pre seniorov a špecializované zariadenie. Pri splnení všetkých podmienok
poskytnutia príspevku je oprávneným žiadateľom aj nezisková organizácia viď. podmienka
poskytnutia príspevku výzvy č.1: právna forma.
Otázka č. 11:
Sme Zariadenie pre seniorov – domov dôchodcov, ktoré je rozpočtovou organizáciou zriadené
obcou a poskytujeme sociálne služby pre seniorov v zmysle zákona 448/2008, §35.
Kapacita nášho zariadenia je 88 klientov. V roku 2010 až 2011 naše zariadenie prešlo
čiastočnou rekonštrukciou kde sa dosiahla úplná bezbariérovosť zariadenia. V rámci výzvy
by sme sa chceli zapojiť do čiastočnej deinštitucionalizácie zariadenia, kde by časť klientov
/24osôb / bola umiestnená do nových priestorov / vybudovanie samostatných rodinných
domov s kapacitou 12 klientov/. Vybudované objekty by boli situované v rámci súčasného
areálu, ktorý ma rozlohu 2,5ha. Zariadenie je situované v katastrálnom území obce
s prístupom ku základnému občianskemu vybaveniu.
Môže ZpS – DD sa zapojiť do čiastočnej DI ak vypracuje a bude mať schválený
transformačný proces DI /ZpS/ Nové objekty – rodinné domy môžu byť umiestnené v rámci
areálu zariadenia?
Odpoveď:
Podporený objekt musí byť včlenený do bežnej zástavby obce a primerane vzdialený od iného
objektu, v ktorom sa poskytuje sociálna služba t.j., aby bol objekt pobytovej formy sociálnej
služby situovaný v zastavanej časti obce s naviazanosťou na základnú občiansku vybavenosť.
V súlade s cieľmi DI je potrebné začleniť prijímateľov pobytových foriem sociálnych služieb
(hlavne celoročných) do života komunity a iniciovať ich osobnostný rozvoj. Vytvoriť fyzické
prostredie, ktoré umožní čo najvyššiu mieru samostatnosti prijímateľov. Aby sa podarilo
naplniť základný cieľ - začleniť prijímateľov do života komunity, v lokalite musí byť
zabezpečená univerzálna dostupnosť dopravy, verejných priestorov, verejných a neverejných
služieb, ako aj pracovísk v takom rozsahu, aby ich boli schopní užívať prijímatelia pokiaľ
možno samostatne.
Objekty umiestnené priamo v areáli zariadenia nie sú akceptovateľné a nejde o DI.
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Otázka č. 12:
Zariadenie ma 2 elokované pracoviská. V jednom pracovisku s kapacitou 80 klientov sa
nachádza domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania, druhé pracovisko
s kapacitou 120 je zariadenie pre seniorov. Pred 3 mesiacmi pre 6 ľudí na prvom pracovisku
zriadili bývanie - byt v rodinnom dome, ktorý je prenajatý na dobu neurčitú. V tom istom
dome plánujú zriadiť ešte 1 ďalší byt pre 6 osôb. Žiadateľ má prenajatý ešte ďalší rodinný
dom, kde postupne plánuje zriadiť ďalšie 2 bytové jednotky (plánujú zriadiť bývanie v 3
bytových jednotkách pre ďalších 18 klientov tohto zariadenia). Bude sa to považovať za novú
službu nakoľko so zriadením každej novej kapacity (bytu) nám bude vydaná nová registrácia.
Je takéto zariadenie oprávnené z hľadiska splnenia podmienky č. 35 vo výzve? "Podmienka
registrácie novej sociálnej služby alebo zmeny akreditácie subjektu oprávneného na
vykonávanie opatrení SPODaSK".
Odpoveď:
Áno, daná podmienka č.35 je vo výzve pre odkontrolovanie vydania novej registrácie alebo
zmeny akreditácie po transformácii. Upozorňujeme na podmienku č. 32: Podmienka
kapacitného zabezpečenia objektov sociálnych služieb spojených s bývaním a objektov
SPODaSK spojených s bývaním - Podmienkou oprávnenosti aktivít je podpora takých
objektov v sociálnych službách spojených s bývaním, ktoré budú mať maximálne kapacitu 6
miest v 1 bytovej jednotke a maximálne 2 bytové jednotky v 1 objekte a objektov
SPODaSK spojených s bývaním detí, ktoré sú umiestnené v detských domovoch na základe
rozhodnutia súdu s maximálnou kapacitou 10 miest v 1 bytovej jednotke a maximálne 1
bytovú jednotkou v 1 objekte (rodinnom dome, byte).
Po splnení všetkých podmienok uvedených vo výzve je dané zariadenie oprávnené čerpať
finančné prostriedky z výzvy s kódom: IROP-PO2-SC211-2017-17.
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