ŽIADOSTI O DOTÁCIE PRE ROK 2018 - SOCIÁLNE SLUŽBY A ZDRAVOTNÍCTVO
Č.

Žiadateľ

Schválené dotácie v
zmysle uznesenia MsZ
č. 8/2018 zo dňa
26.02.2018

Účel dotácie

1.

Charita sv. Alžbety n.o.

organizovanie spoločného stravovania, pomoc ľuďom v núdzi, stravovanie pre bezdomovcov, ľudí bez sociálnych dávok a príspevkov, poskytovanie sociálneho nákupu
rodinám v hmotnej núdzi; výdaj teplého jedla, polievky, chlieb, pečivo, mäsové výrobky, mliečne výrobky, potravinové výrobky, nákup trvanlivých potravín, zelenina, ovocie,
pochutiny, sladkosti pre deti, cukríky, keksy, cukor, čaj, servítky, jednorazové lyžice a misky, príbor, poháre, nákup šálok, panvíc, hrncov, varnice a termosy, naberačky,
nože, misky, vandlíky, papierové utierky, servítky, látkové utierky, alobaly, igelitové vrecúška a tašky, potravinové fólie, špongie, zástery, nákup čistiacich a pracích potrieb,
vrecia do koša, avivážne prostriedky, dezinfekčné prostriedky, osviežovač vzduchu, kefy do WC s nádobou, dezinfekcia do WC, odpadkové koše, vrecia do košov, náradie
na upratovanie – mopy, náhrady na mop, vedrá, vedrá so žmýkačom, upratovacie sety s vozíkom, handry na upratovanie, jednorazové rukavice, nákup hygienických potrieb,
dávkovače na mydlá a náplne, hygienická očista pre ľudí bez domova (napr. žiletky, holiace strojčeky, šampóny, mydlá, sprchové gély, dezinfekčné mydlá, prostriedky proti
12 000,00 všiam, uteráky, hrebene a iné).

2

Slovenský zväz
zdravotne postihnutých

rekondično integračné, ozdravné a zdravotno-vzdelávacie pobyty - procedúry, integrácia, doplnková liečba - Kúpele Wellness Kováčová, Aquapark Kováčová, Rege1 400,00 Centrum Zvolen.

Slovenský zväz telesne
postihnutých, okresné
centrum Zvolen

1. Relaxačno - integračný pobyt pre členov OC SZTP v zariadení Relax Štúrovo - ubytovanie
2. Rekondično integračný pobyt v zimnom období pre aktívnych členov OC SZTP - ubytovanie, strava, procedúry
3.Športový deň členov OC SZTP - nákup športového náradia príp. zapožičanie, nákup cien pre víťazov a ceny útechy, zakúpenie medailí, nákup darčekov, nákup
občerstvenia, stravy, pitný režim (minerálka, čaj) grafický návrh a výroba diplomov, tlač, prenájom ozvučenia, nákup kancelárskych potrieb, hygienických a čistiacich potrieb.
4. Putovanie za zdravím a krásami Slovenska - zabezpečenie dopravného prostriedku
5. Medzinárodný deň osôb zdravotne postihnutých - nákup športového náradia príp. zapožičanie, nákup cien pre víťazov a ceny útechy, zakúpenie medailí, nákup darčekov,
zabezpečenie občerstvenia, stravy, pitný režim (minerálka, čaj), grafický návrh a výroba diplomov, tlač, prenájom ozvučenia, nákup kancelárskych potrieb, hygienických a
700,00 čistiacich potrieb, prenájom priestorov, divadelné predstavenie, obhliadka Pustého hradu - doprava.

4

Slovenský zväz telesne
postihnutých, základná
organizácia SZTP č. 1
Zvolen

podpora poskytovania zdravotnej starostlivosti na území mesta Zvolen:
1. Športový deň základnej organizácie SZTP č. 1 - zabezpečenie cien a diplomov pre víťazov, zabezpečenie stravy, občerstvenia, nákup cien pre víťazov, ceny do tomboly,
zabezpečenie kultúrneho programu
2. Týždenný rekondičný pobyt v zariadení SZTP v Štúrove pre 25 členov- procedúry, integrácia, doplnková liečba
3. Víkendový rekondičný pobyt v kúpeľoch Turčianske Teplice - procedúry, integrácia, doplnková liečba
700,00 4. Kultúrno - spoločenské podujatie - vstupné na Zvolenské hry zámocké

5

VIA ABA, o.z.

Behaviorálno analytické intervencie u detí s diagnózou Autizmu - vybavenie terapeutického centra VIA ABA - nákup materiálu na odhlučnenie steny, nákup nábytku,
700,00 stolov, stoličiek, skrinky na boxy, nákup edukačných hračiek, tablety, prenájom priestorov vrátane služieb

6

Slovenský zväz
sklerosis multiplex
Zvolen Klub SM pri
SZSM

500,00 rekondičné pobyty pre členov klubu na Slovensku - ubytovanie, stravné, procedúry, kúpeľný poplatok, kúpeľná starostlivosť

7

DELFÍN občianske
združenie pre duševné
zdravie

500,00 rekondično integračný pobyt pre ľudí s duševnými poruchami - ubytovanie, stravovanie, doprava, terapie, procedúry

8

DOMKA - združenie
seleziánskej mládeže,
stredisko Zvolen

pomoc Zvolenským deťom a mládeži - nákup kancelárskych potrieb a materiálu, športových potrieb a športového materiálu, zabezpečenie propagačných materiálov, tlač
pozvánok, plagátov, diplomov, nákup cien a občerstvenia, zabezpečenie pitného režimu a nákup sladkostí pre deti spojeného v rámci organizácií akcií. Prenájom priestorov
500,00 vrátane služieb.

9

Diakonické sociálne
centrum Élim, n.o.

400,00 na vybavenie a činnosť centra pre seniorov - nákup exteriérového sedenia s príslušenstvom
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10

11

Súkromné centrum
voľného času
"Heuréka"

organizovanie 2 dňového výcviku vrstovníckej skupiny formou zážitkových aktivít pre deti zo Zvolena, žiakov 5-9. ročníka a členov záujmového útvaru Svetielko v SCVČ
(PEER program) - zabezpečenie stravy, ubytovania, cestovné, nákup kancelárskych potrieb na tvorivé dielne a zážitkové aktivity, tlačoviny - vytlačenie brožúrky v grafickom
400,00 prevedení a osvedčenia z výcviku pre každého účastníka, tlač pracovných listov a osvedčení

Prístav nádeje, o.z.

podpora výchovno vzdelávacieho programu pre osoby so zdravotným znevýhodnením, ako aj osoby znevýhodnené na trhu práce -mentorský program "Posuň sa" pre
ohrozenú skupinu ľudí, ktorí sa prostredníctvom série workshopov a individuálneho koučingu chcú posunúť ďalej pod dozorom kouča - technické zabezpečenie: príprava,
200,00 tlač, zviazanie vzdelávacích manuálov, prenájom miestnosti na vzdelávací kurz po dobu 1 týždňa, zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov vzdelávacieho kurzu.

SPOLU

18 000,00
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