Vyhodnotenie posúdenia žiadostí o dotácií podľa VZN č. 131/2012 k predloženým žiadostiam za rok 2016

Komisia starostlivosti o obyvateľov pri MsZ v Prievidzi

Žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta odporučené na schválenie
Názov žiadateľa

1.

Charita – dom sv. Vincenta, n.o.

Požadovaná výška
dotácie (v €)

Dotácia
odporučená
primátorovi mesta
na schválenie v
sume (€)

8 000 €

8 000 €

Košovská cesta 19, Prievidza

Schválený účel použitia dotácie

Žiadosť bola
posudzovaná na
zasadnutí
komisie pri MsZ
na zasadnutí
dňa
Na činnosť nízkoprahového denného centra
14.10.2015
(úhrada prevádzkových nákladov za energie,
mzda kuchárky).

2.

Spokojnosť – centrum sociálnych
služieb, n.o., J. Jesenského 449,
Prievidza

35 786 €

5 000 €

Na činnosť nízkoprahového denného centra pre
deti a rodinu (úhrada prevádzkových nákladov
za energie, mzda výchovného pracovníka).

14.10.2015

3.

Materské centrum Slniečko, o. z.,

4 000 €

3 800 €

Na úhradu časti prevádzkových nákladov MC
(nájom a energie).

14.10.2015

Športová ul. 134, Prievidza
4.

Nový domov, n.o., K. Kuzmányho č.
35, Prievidza

500 €

500 €

Na nové vybavenie vstupných priestorov šatne pre deti so zdravotným postihnutím.

27.1.2016

5.

Centrum sociálnych služieb
DOMINO, Veterná ul. č. 11, Prievidza

500 €

500 €

27.1.2016

6.

Materské centrum Slniečko, o. z.,
Športová ul. 134, Prievidza

700 €

700 €

7.

SPDDD Úsmev ako dar, pobočka
Prievidza, T. Vansovej 43, Prievidza

1800 €

1 800 €

Na zrealizovanie projektu – Hipoterapia – cesta
k skvalitneniu života, ktorá pozitívne ovplyvňuje
následky mentálneho postihnutia klientov v ZSS.
Zorganizovanie podujatia „Míľa pre mamu“,
ktoré sa bude konať v mesiaci máj 2016, na
úhradu poplatku za zvukára s aparatúrou,
propagačný materiál, kultúrny program.
Na úhradu časti prevádzkových nákladov
(nájom a energie) v komunitnom centre.

8.

Slovenský Červený kríž, územný
spolok Prievidza, Staničná č. 2,
Prievidza

500 €

500 €

Na zorganizovanie akcie oceňovania darcov krvi
plaketami prof. J. Jánskeho za bezplatné
darcovstvo krvi, ktoré sa bude konať v mesiaci
september 2016.

9.3.2016

27.1.2016

27.1.2016

9.

Spojená škola internátna, Úzka č. 2,

500 €

500 €

500 €

300 €

Prievidza
10.

ARS PRO FEMINA, OZ, Jégého 11,
Prievidza

Na zakúpenie guličkového suchého bazéna,
ktorý bude slúžiť pre deti so zdravotným
znevýhodnením
predškolského
veku
v Špeciálnej materskej škole
Na realizáciu projektu Liečivé dotyky – cyklus
tvorivých dielní pre členov združenia z radov
seniorov a zdravotne postihnutých občanov
mesta, na lektorské zabezpečenie projektu a na
nákup potrebného materiálu (papier, drôt,
keroplast, hlina, priadza a pod.).

18.5.2016

18.5.2016

Žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta neodporučené na schválenie
Názov žiadateľa

Požadovaná výška
dotácie (v €)

Účel použitia na ktorý bola dotácia požadovaná

1.

V Prievidzi dňa 1.6.2016
Vypracovala zapisovateľka komisie Mgr. Jana Králová

Žiadosť bola
posudzovaná na
zasadnutí komisie
pri MsZ na
zasadnutí dňa

