Zoznam poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta v roku 2017
ktoré odporučila Komisia starostlivosti o občanov pri MsZ v Prievidzi

Názov prijímateľa

Výška udelenej
dotácie (v €)

Schválený účel použitia dotácie, na ktorý bola poskytnutá

1.

Charita – dom sv. Vincenta, n.o.
Košovská cesta 19, Prievidza

8 000 €

Na činnosť nízkoprahového denného centra, na úhradu časti prevádzkových nákladov za energie, mzdu
kuchára a nákup základných potravín.

2.

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

5 000 €

Na úhradu časti prevádzkových nákladov za energie a mzdu výchovných pracovníkov.

3.

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

3 800 €

Na úhradu časti prevádzkových nákladov (elektrické kúrenie, voda) a prenájom priestorov CVČ.

4.

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

700 €

Na zorganizovanie XIII.ročníka podujatia „Míľa pre mamu“, úhrada nákladov na zvukára, ozvučenie,
reklama...

5.

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

500 €

6.

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

1 800 €

Na zorganizovanie podujatia „Dni komunity“ – rodičovský deň, realizáciu rôznorodých aktivít rodičov
s deťmi (tvorivé dielne, športové súťaže, zabezpečenie odborných prednášok, propagačného materiálu
a pod).
Na úhradu časti prevádzkových nákladov (nájom a energie) v komunitnom centre.

7.

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

400 €

8.

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

600 €

9.

Slovenský zväz protifašistických
bojovníkov, oblastný výbor, Matice
slovenskej 10, Prievidza

100 €

Na zakúpenie kvetov a vencov k pietnym aktom pri príležitosti osláv oslobodenia mesta, SNP, pamiatke
zosnulých a nákup kvetov pri návštevách starých a imobilných členov pri životných jubileách.

10.

Nový domov, n.o., K. Kuzmányho 35,

500 €

Na podporu novej sociálnej služby- včasnej intervencie pre ŤZP deti, nákup edukačných hračiek,

Na zorganizovanie podujatia Najmilší koncert roka – umelecká prehliadka detskej tvorivosti pre deti
z DeD Trenčianskeho kraja, ktorý sa bude konať v Prievidzi, na zabezpečenie občerstvenia pre
účinkujúcich.
Na zorganizovanie akcie oceňovania darcov krvi plaketami prof. J. Jánskeho za bezplatné darcovstvo
krvi, ktoré sa bude konať v mesiaci september 2017.

Prievidza

pomôcok pre zmyslovú a bazálnu stimuláciu, pomôcok pre terapiu snoezelen a praktickú výchovu.

11.

Centrum sociálnych služieb DOMINO,
Veterná 11, Prievidza

500 €

Na podporu novej soc. služby – včasnej intervencie pre ťažko zdravotne postihnuté deti na nákup
vnemových, motorických, didaktických hračiek a športových pomôcok pre deti, ktorým sa poskytuje
služba včasnej intervencie

12.

Spojená škola internátna, Úzka č. 2,
Prievidza

500 €

Na nákup drobných darčekových predmetov, ktoré sa použijú na oceňovanie rôznych aktivít žiakov
školy, ktorí sa zapájajú do rôznych aktivít organizovaných školou – kultúrne vystúpenia, tvorivé dielne,
výtvarné súťaže, spev, recitácia.

13.

Spojená škola internátna, Úzka č. 2,
Prievidza

500 €

Na nákup didaktických pomôcok pre deti so stredným a ťažkým mentálnym postihnutím navštevujúcich
SŠI v Prievidzi, ktoré pomôžu žiakom v edukácii.

14.

Centrum sociálnych služieb DOMINO,
Veterná 11, Prievidza

700 €

Na nákup šijacieho stroja a ergoterapeutických pomôcok pre klientov, zdravotne znevýhodnených
prijímateľov sociálnej služby v CSS – DOMINO. v Prievidzi.

V Prievidzi dňa 30.12.2017
Vypracovala zapisovateľka komisie: Mgr. Jana Králová

