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Vec:
Ziadost' o referencie - zaslsnie referencie.

Akreditovany subjekt Kl'fd n.o., Bratislava realizoval v roku 2019 pre Urad pr6ce, soci6lnych veci
a rodiny Galanta, odbor soci6lnych veci a rodiny, oddelenie soci6lnopr6vnej ochrany deti a soci6lnej
kurately project s n6zvom:

"Vitchovnjt skupinovit progrilm, socidlny skupinovjr program realizovunit ambulantnou formoa,
celodennouformou, zu rtiusti rodiiov alebo osAb, ktord sa osobne starajfi o diet'u."

Urad pr6ce, soci6lnych veci a rodiny Galanta vz6jomnri spolupr6cu pri zabezpedovani uveden6ho
projektu hodnoti velmi kladne a oceiiuje pr6cu cel6ho realizadn6ho timu za ich profesion6lny pristup,
odbornost'podas realiz6cie projektu. Priebeh program a samotn6 realizdcia projektu bolazabezpedenfr
na kvalitnej irrovni a boli dodrZand v5etky dohodnutd podmienky.

Urad pr6ce, soci6lnych veci a rodiny Galanta, odbor soci6lnych vecf a rodiny, oddelenie
soci6lnopr6vnej ochrany deti a soci6lnej kurately odporfda d'alSiu spoluprdcu s akreditovan;im
subjektom Kl'rid n. o. Bratislava.

S pozdravom
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Vec: 
Žiadosť  o referencie - zaslanie 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice, Odbor sociálnych vecí a rodiny, 
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Vám na základe Vašej žiadosti 
o referencie, zasiela nasledovné vyjadrenie: 

Akreditovaný subjekt Kľúč  n.o., Bratislava, zabezpečoval v roku 2019 pre ÚPSVaR 
Levice priority v oblasti vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately „Zabezpečenie vykonania odborných metód práce na prispôsobenie sa novej 
situácii v prirodzenom rodinnom prostredt alebo v náhradnom rodinnom prostredt"." 

Vzájomnú spoluprácu úradu s akreditovaným subjektom hodnotíme vysoko pozitívne. 
Zo spätnej väzby pracovníkov oddelenia je zjavné, že spolupráca bola 
bezproblémová, flexibilná a efektívna zo strany AS. Akreditovaný subjekt dodržal všetky 
zmluvné podmienky, vzájomná komunikácia prebiehala aj písomnou formou aj osobným 
kontaktom, správy podané úradu boli včasné, zreteľné, podrobne rozpracované a preukazovali 
odbornosť  realizačného tímu AS. 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice, Odbor sociálnych vecí a rodiny, Oddelenie 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately hodnotí spoluprácu s AS Kľúč  n.o. kladne 
a vidí perspektívu pre budúcu spoluprácu. 

S pozdravom 

Mgr. Mafica Pászto aru 
vglýica OSP.0 

odd soctelnopráv 	̂ 	ti a soc. kurately 
'•.*'?•^ 53 

sV, R3 Lovice 




























