09
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA
Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača
dňa 11.04.2017

Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 – oblasť sociálne veci
__________________________________________________________________________

Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia MZ MČ
Bratislava - Rača
2. Uznesenie MR MZ MČ
Bratislava - Rača
3. Dôvodová správa
4. Materiál
5. Stanoviská stálych komisií

Predkladateľ:
Ing. Jana Pešková, v. r.
prednostka

Zodpovedný:
Mgr. Helena Krovinová, v. r.
vedúca oddelenia pre sociálne veci

Spracovateľ:
Mgr. Alena Repová, v. r.
referent sociálnej pomoci
Mgr. Martina Fratričová, v. r.
referent sociálnej pomoci
a bytového hospodárstva

apríl 2017

1.

Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava–Rača po prerokovaní materiálu

schvaľuje

dotácie pre nasledovné organizácie:
Občianske združenie STOPA Slovensko
Slovenský zväz invalidov, ZO Rača
Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO 008 Krasňany
Odyseus, občianske združenie
Ateliér Šikula, občianske združenie
Literárny klub Rača, občianske združenie
Raná starostlivosť, n.o.

2.

500,- €
500,- €
350,- €
550,- €
600,- €
500,- €
500,- €

Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača
Miestna rada MČ Bratislava–Rača po prerokovaní materiálu

odporúča

a) MZ MČ Bratislava–Rača schváliť dotácie pre nasledovné organizácie:
Občianske združenie STOPA Slovensko
Slovenský zväz invalidov, ZO Rača
Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO 008 Krasňany
Odyseus, občianske združenie
Ateliér Šikula, občianske združenie
Literárny klub Rača, občianske združenie
Raná starostlivosť, n.o.

500,- €
500,- €
350,- €
550,- €
600,- €
500,- €
500,- €

b) starostovi MČ Bratislava–Rača schváliť dotácie pre nasledovné organizácie:
Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Krasňany
Jednota dôchodcov na Slovensku, Rača
JMPROFI s.r.o.
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300,- €
300,- €
150,- €

3. Dôvodová správa
Občianske združenia a spolky predložili svoje žiadosti v zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia Mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2016 o podmienkach poskytovania dotácií
právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom. Všetky občianske združenia
a spolky splnili podmienky, ktoré vyžaduje VZN a nemajú žiadne podlžnosti voči Mestskej
časti Bratislava-Rača.
Na dotácie v sociálnej oblasti bolo v schválenom rozpočte na rok 2017 vyčlenených 7 000,€. (Funkčná klasifikácia: 1070, ekonomická klasifikácia: 642001).
Podľa platného VZN č. 3/2016 je možné prerozdeliť v prvom termíne tri štvrtiny finančných
prostriedkov vyčlenených na jednotlivé účely, t. j. 5250,- €. Navrhujeme rozdeliť sumu
4250,- €. Všetci žiadatelia o dotáciu majú vysporiadané záväzky voči Mestskej časti
Bratislava-Rača.

4. Materiál
A.
Predkladateľ:
Občianske združenie STOPA Slovensko
Sídlo organizácie:
Pražská 33, 811 04 Bratislava
Štatutárny zástupca:
Mgr. Pavol Sabela
Zodpovedná osoba:
Mgr. Pavol Sabela
Názov projektu:
„Stopa“
Dátum doručenia žiadosti: 21.02.2017

Popis projektu:
Občianske združenie Stopa prevádzkuje Denné integračné centrum STOPA (ďalej len „DIC
STOPA“), ktorého cieľom je poskytovať kvalitné sociálne, psychologické a pracovné poradenstvo
klientom, ktorí si z rôznych príčin nie sú schopní v tejto oblasti poradiť, pomôcť sami. Taktiež učia
klientov ako dosiahnuť samostatnosť a odpútanosť od sociálnych služieb. Projekt má celomestskú
pôsobnosť a aktuálne evidujú cca 20 klientov, ktorí prebývajú v Rači. Cieľom denného centra pri práci
s klientom je získanie stabilného príjmu, stabilného bývania, obnova prirodzených vzťahov, pomoc
pri riešení žiadostí o prijatie do pobytových zariadení služieb sociálnej starostlivosti. Svoju žiadosť
odôvodňujú tým, že služby integrácie ako aj všeobecne služby pre ľudí bez domova sú na území
Bratislavy a jej mestských častí nedostačujúce potrebám množstva klientov. V rámci komplexnosti sa
zameriavajú na ukončenie bezdomovectva a návrat do spoločnosti. Ich cieľom nie je udržovať klienta
pri živote a nepriamo ho učiť ako prežiť na ulici, ale podporou ich projektu chcú komplexne podporiť
ukončenie bezdomovectva na území mesta ako aj našej mestskej časti nevynímajúc.
Požadovaný účel:
- odmena sociálny pracovník:
700,- €
- odmena pracovný terapeut:
700,- €
- nácvik sociálnych zručností: pracovná terapia/finančná podpora klientov: 1200,- €
- materiálne zabezpečenie projektu (toner, náradie, papiera):
400,- €
Začiatok projektu:
01.04.2017
Koniec projektu:
01.12.2017
Miesto realizácie projektu:
Bratislava v rámci pracovných projektov,
Pražská ul. č. 33 v Bratislave v rámci poradenstva
a komplexnej podpory
Celkový rozpočet projektu:
37680,- €
Požadovaná výška dotácie:
3000,- €
Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača: žiada po prvý krát
Iné zdroje financovania projektu: iné zdroje
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Odporúčaná výška dotácie:
500,- €
(Výška dotácie naviazaná na účel: nácvik sociálnych zručností, pracovná terapia, materiálne
zabezpečenie projektu)

B.
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Zodpovedná osoba:
Názov projektu:
Dátum doručenia žiadosti:

Slovenský zväz invalidov, Základná organizácia Rača
Hybešova 23,831 06 Bratislava
Dušan Máťuš
Dušan Máťuš
„2 dňový autobusový zájazd do Tatier“
22.02.2017

Vyúčtovanie dotácie za rok 2016: podľa zmluvných podmienok
Popis projektu:
Združenie je založené na pomoci zdravotne postihnutým občanom z Rače. Je dobrovoľné združenie,
ktoré organizuje pre svojich členov rekondičné pobyty, výlety. Každoročne organizuje športové hry na
malom Slavíne. Spoločne sa stretávajú na členských schôdzach, zapájajú sa do brigády pri čistení
okolia Kultúrneho strediska Žarnovická.
Dotáciu požadujú na 2- dňový výlet pre cca 50 členov do Tatier. Svojim členom chcú umožniť
kúpanie na termálnom kúpalisku vo Vrbovom, kde je liečivá voda, ktorá má dobrý vplyv na pohybové
ústrojenstvo, zároveň chcú navštíviť historickú časť Kežmarku, v Ždiari navštíviť skanzen, prejsť sa
goralskou dedinou.
Požadovaný účel:
- doprava, ubytovanie, polpenzia, vstup na kúpalisko: 1000,- €
Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:

28.04.2016
29.04.2016
Tatry
3032,- €
1000,- €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača: rok 2016 - 750,- €
rok 2015 - 300,- €
rok 2014 - 250,- €
Iné zdroje financovania projektu: účastníci zájazdu, ZO SZI
Odporúčaná výška dotácie:
500,- €
(Výška dotácie naviazaná na účel: doprava, ubytovanie, polpenzia, vstup na kúpalisko)

C.
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Zodpovedná osoba:
Názov projektu:
Dátum doručenia žiadosti:

Slovenský zväz telesne postihnutých, Základná
organizácia Bratislava-Krasňany
Hagarova 17, 831 51 Bratislava
Anna Holecová
Ing. Viliam Brázdil
„Relaxačný pobyt s rehabilitáciou“
27.02.2017

Vyúčtovanie dotácie za rok 2016: podľa zmluvných podmienok

4

Popis projektu:
Činnosť zväzu spočíva v starostlivosti o svojich členov, zaoberajú sa rôznymi ručnými prácami,
vytvárajú rôzne produkty, obrazy, pletené predmety, ktoré potom vystavujú na celoslovenskej výstave
slov. zväzu telesne postihnutých, každoročne sa zúčastňujú na celoslovenskej akcii „Kremnická
barlička“ v súťažnom prednese poézie, speve a prózy, robia prednášky, navštevujú divadelné
a filmové predstavenia.
Ich projekt spočíva hlavne v tom, aby svojich členov dostali z uzavretých priestorov medzi ľudí, aby
prišli na iné myšlienky. Dotáciu chcú využiť na rôzne aktivity spojené s rehabilitáciou členov, ako sú
masáže, plávanie, cvičenie. Prínosom tohto projektu je načerpanie nových síl, naučiť sa žiť
spoločensky a takto sa môžu po návrate domov zúčastňovať ďalších ich aktivít, ako aj aktivít našej
MČ. Miesto pobytu je bezbariérové a preto sa ho môžu zúčastňovať aj osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím, ktorí sa naučia ako sa musia pohybovať vo svojej domácnosti bez pomoci inej osoby.
Požadovaný účel:
- pobytová daň mestu: 105,- €
- vstup na plaváreň: 200,- €
- masáže:
195,- €
Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:

02.06.2017
09.06.2017
Pobytové zariadenie Relax v Štúrove
2800,- €
500,- €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača: rok 2016 - 300,- €
rok 2015 - 300,- €
rok 2014 - 250,- €
Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje
350,- €
Odporúčaná výška dotácie:
(Výška dotácie naviazaná na účel: vstup na plaváreň, masáže)

D.
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Zodpovedná osoba:
Názov projektu:
Dátum doručenia žiadosti:

Občianske združenie Odyseus
Haanova 10, 852 23 Bratislava
Mgr. Iveta Chovancová
Mgr. Miriama Hrehová
„Chránime zdravie všetkých/Terénna sociálna práca“
27.02.2017

Vyúčtovanie dotácie za rok 2016: podľa zmluvných podmienok
Popis projektu:
Projekt budú realizovať v uliciach Bratislavy s ohrozenou komunitou počas roku 2017 s cieľom
zabezpečiť dostupnosť poradenskej pomoci a sterilných striekačiek pre ohrozenú komunitu, a tak
chrániť individuálne aj verejné zdravie. OZ Odyseus bude prostredníctvom terénnej sociálnej práce
poskytovať poradenstvo v oblasti bezpečného užívania drog a bezpečného sexu, a vymieňať použité
injekčné striekačky za sterilné, čím znižujú riziko šírenia krvou prenosných infekcií a chránia tak
zdravie komunity i spoločnosti.
Požadovaný účel:
- výdavky na sociálnu asistenciu:
92,50 €
- spaľovanie nemocničného odpadu:
180,- €
- réžia - nájomné za prenájom kancelárie, náklady na energie, internet, telefón, kancelárske
potreby
150,- €
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- materiálne vybavenie do terénu
840,- €
- administratívne a poradenské služby spojené s realizáciou aktivít 600,- €
Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:

01.01.2017
31.12.2017
Bratislava
124858,73 €
1862,50 €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača: rok 2016 - 500,- €
rok 2015 - 725,- €
rok 2014 - 0,- €
Iné zdroje financovania projektu: Bratislavský samosprávny kraj, Ministerstvo zdravotníctva
Slovenskej republiky
Odporúčaná výška dotácie:
550,-€
(Výška dotácie naviazaná na účel: spaľovanie nemocničného odpadu 180,- €, materiálne
vybavenie do terénu 840,- €)
E.
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Zodpovedná osoba:
Názov projektu:
Dátum doručenia žiadosti:

Ateliér Šikula, občianske združenie
Šúrska 17, 831 06 Bratislava
Zuzana Tomčalová
Zuzana Tomčalová
„Denný tábor pre 10 detí zdarma“
27.02.2017

Vyúčtovanie dotácie za rok 2016: podľa zmluvných podmienok.
Popis projektu:
Občianske združenie Ateliér Šikula je združenie zaoberajúce sa výtvarnými technikami, recykláciou
materiálov, kladnému vzťahu k prírode, spoločnému majetku a zlepšovaniu životného prostredia. Bolo
zriadené predovšetkým na prácu s deťmi, robia výtvarné krúžky, denné tábory. Počas pobytu majú deti
zabezpečenú stravu, pitný režim i materiál. Ich cieľom je dať možnosť talentovaným deťom z Rače zo
sociálne slabších rodín, ktoré si nemôžu dovoliť zaplatiť pobyt v ich priestoroch.
Požadovaný účel:
Denný tábor pre 10 detí zdarma, na jedno dieťa je 130,-€/týždeň, celkovo 1300,-€
Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:

01.07.2017
31.08.2017
Dom služieb, Dopravná 57, Bratislava
1300,- €
1300,- €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača: rok 2016 - 600,- €
rok 2015 - 0,- €
rok 2014 - 0,- €
Iné zdroje financovania projektu: žiadne
Poznámka: Ateliér Šikula má uzatvorenú zmluvu o nájme priestorov s MČ Bratislava-Rača
v budove domu služieb na Dopravnej ulici.
600,- €
Odporúčaná výška dotácie:
(Výška dotácie naviazaná na účel: denný tábor 130,- €/týždeň/1 dieťa
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F.
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Zodpovedná osoba:
Názov projektu:
Dátum doručenia žiadosti:

Literárny klub Rača, občianske združenie
Fraňa Kráľa 16, 811 05 Bratislava
Ing. Antónia Maštenová
Zdenka Marčeková
„Lego herňa Rača“
28.02.2017

Vyúčtovanie dotácie za rok 2016: podľa zmluvných podmienok.
Popis projektu:
Priestory, ktoré majú chcú svojpomocne upraviť na Lego vzdelávaciu herňu pre deti MŠ a žiakov ZŠ.
Fenomén Lega je svetoznámy a mnohogeneračný. Výučba/hra je postavená na princípe spájajkonštruuj-pokračuj a umožňujú deťom rozvíjať kreatívne, technické, matematické zručnosti.
V Bratislave by to bola jediná herňa tohto druhu, čím by MČ Rača získala absolútny precedens.
Požadovaný účel:
- nákup Lega
Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:

01.01.2017
31.12.2017
Remeselnícka 41, Bratislava
7000,- €
2500,- €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača: rok 2016 - 500,- €
rok 2015 - 500,- €
rok 2014 - 0,- €
Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje, sponzori
Odporúčaná výška dotácie:
500,-€
(Výška dotácie naviazaná na účel: nákup Lega)
G.
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Zodpovedná osoba:
Názov projektu:
Dátum doručenia žiadosti:

Raná starostlivosť, n.o
Panenská 28, 811 03 Bratislava
Otília Čechová
Tatiana Bednáriková
„Centrum včasnej intervencie špecializované na zrak“
01.03.2017/poštou 28.02.2017

Vyúčtovanie dotácie za rok 2016: žiadne
Popis projektu:
Nezisková organizácia Raná starostlivosť je poskytovateľom sociálnej služby včasnej intervencie pre
rodiny s deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodneným vo veku do 7 rokov. V máji pripravujú
otvorenie Centra včasnej intervencie v budove Zdravotného strediska Tbiliská. Pôjde o vôbec prvé
centrum na Slovensku, ktoré bude špecializované na zrakové znevýhodnenie u detí.
Požadovaný účel:
- otvorenie Centra včasnej intervencie - odmena fotografovi, tlač pozvánok: 200,- €
- organizácia 2 klubov pre rodiny – tvorivý materiál:
200,- €
- príprava a tlač propagačných materiálov:
800,- €
Začiatok projektu:

01.05.2017
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Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:

30.11.2017
Tbiliská, Bratislava-Rača
1900,- €
1200,- €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača: rok 2016 - 0,- €
rok 2015 - 0,- €
rok 2014 - 0,- €
Iné zdroje financovania projektu: grant z Nadácie VÚB
Poznámka: Uznesením MZ MČ Bratislava-Rača č. 222/25/10/16/5 zo dňa 25.10.2016 bol n.o
Raná starostlivosť schválený prenájom nebytových priestorov v zdravotnom stredisku na
Tbiliskej ul. o výmere 76,02 m² za cenu 1,-€/m²/rok. Do dnešného dňa však nepodpísali
navrhovanú nájomnú zmluvu.
Odporúčaná výška dotácie:
500,-€
(Výška dotácie naviazaná na účel: tvorivý materiál, príprava a tlač propagačných materiálov)

H.
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Zodpovedná osoba:
Názov projektu:
Dátum doručenia žiadosti:

Jednota dôchodcov na Slovensku, Základná organizácia
Bratislava-Kadnárova 19
Kadnárova 19, 831 52 Bratislava
Milan Černuška, predseda ZO JDS Kadnárova 19
Milan Černuška, predseda ZO JDS Kadnárova 19
„Jednodňový výlet do Kolárova a okolia“
22.02.2017

Vyúčtovanie dotácie za rok 2016: podľa zmluvných podmienok
Popis projektu:
Jednota dôchodcov na Slovensku, Základná organizácia Kadnárova 19 združuje členov seniorského
veku v počte 52 členov, ktorí sa pravidelne zapájajú do akcií v Krasnianskej besede. Dotáciu žiadajú
na poučný jednodňový autobusový poznávací zájazd do Kolárova a okolia, spojený s návštevou múzea
vodného mlynárstva, v plávajúcom mlyne v blízkosti Kolárova. Dotáciu žiadajú na náklady spojené
s dopravou vo výške 380,- € a na vstupné do múzea vo výške 120,- €|.
Požadovaný účel:
- dopravné náklady:
- vstupné do múzea:

380,- €
120,- €

Termín projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:

1 deň v letných mesiacoch 2017
Kolárovo a okolie
500,- €
500,- €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača: rok 2016 - 250,- €
rok 2015 - 250,- €
rok 2014 - 300,- €
Iné zdroje financovania projektu: žiadne
Odporúčaná výška dotácie:
300,-€
(Výška dotácie naviazaná na účel: dopravné náklady, vstupné do múzea)
Predkladateľ:

Jednota dôchodcov na Slovensku, Základná organizácia
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Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Zodpovedná osoba:
Názov projektu:

Dátum doručenia žiadosti:

Bratislava-Rača (ZO JDS Rača)
Žarnovická 7, 831 06 Bratislava
PhDr. Alžbeta Capková
PhDr. Alžbeta Capková
„Poznávací zájazd do Luhačovíc za kultúrnymi hodnotami
a dedičstvom Dušana Jurkoviča, vstupenky na kultúrne
podujatia“
24.02.2017

Vyúčtovanie dotácie za rok 2016: podľa zmluvných podmienok
Popis projektu:
ZO JDS vznikla ako základná zložka celoštátnej organizácie JDS v roku 1996. Je súčasťou záujmovej
spoločenskej organizácie dôchodcov, ktorá háji a zastupuje záujmy dôchodcov v celoštátnom meradle
na ústrednej, krajskej, okresnej a miestnej úrovni. Pomáha seniorom pri zabezpečovaní a zlepšení ich
životných podmienok na úseku sociálno-zdravotnom, kultúrno-spoločenskom a výchovnovzdelávacom. Zúčastňuje sa športových a turistických zrazov, podieľa sa na organizovaní kúpeľnej
a rekreačnej činnosti. Účelom projektu je poznávací zájazd členov do Luhačovíc ako aj návšteva
divadelných, kultúrnych a športových podujatí v roku 2017.
Požadovaný účel:
- doprava, sprievodca, obed, vstupné:
400,- €
- vstupenky na kultúrne a športové podujatia: 200,- €
Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:

jún 2017
jún 2017
Luhačovice, Bratislava
1680,- €
600,- €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača: rok 2016 - 800,- €
rok 2015 - 300,- €
rok 2014 - 300,- €
Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje
Odporúčaná výška dotácie:
300,- €
(Výška dotácie naviazaná na účel: doprava a vstupné Luhačovice, vstupenky na kultúrne
a športové podujatia)

I.
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Zodpovedná osoba:
Názov projektu:
Dátum doručenia žiadosti:

JMPROFI, s.r.o.
Mudrochova 3, 831 06 Bratislava
PhDr. Jana Maniková
PhDr. Jana Maniková
„Račianska Senior Akadémia – 2.semester študijný rok,
1. polrok 2017 – Téma „Stručné dejiny Bratislavy II“
28.02.2017

Vyúčtovanie dotácie za rok 2016: podľa zmluvných podmienok
Popis projektu:
Račianska Senior Akadémia je projekt venovaný podpore seniorov v MČ Rača, ich využitia svojho
voľného času formou podpory mentálneho zdravia formou rozvoja a obohatenia vedomostí
a obohatenia vedomostí vo vybraných témach. Senior akadémia ponúka seniorom program sledujúci
trend celoživotného vzdelávania, ktorý je v súlade so životným obdobím seniora a jeho postavením
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v spoločnosti, podporuje zachovanie a zlepšenie psychického a fyzického zdravia, podporuje
spoločenské a sociálne väzby seniora.
Požadovaný účel:
- tlačoviny, diplomy, plagáty, letáky:
100,- €
- študijné materiály, knihy, kancelársky papier, zakladače na študijné materiály, náplň do
tlačiarne, iné potreby:
100,- €
- zabezpečenie webovej stránky www.seniorakadémia.sk:
200,- €
Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:

január 2017
jún 2017
Zasadačka Obecného úradu Rača
1400,-€
400,-€

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača: rok 2016 - 150,- €
rok 2015 - 150,- €
rok 2014 - 300,- €
Iné zdroje financovania projektu: účastnícky poplatok, vlastné zdroje
Poznámka: zasadačka na I. poschodí v budove miestneho úradu Alstrova 249 je poskytovaná
bezplatne.
Odporúčaná výška dotácie:
150,-€
(Výška dotácie naviazaná na účel: tlačoviny, diplomy, plagáty, letáky, študijné materiály, knihy,
kancelársky papier, zakladače na študijné materiály, náplň do tlačiarne, iné potreby)

Neposudzovaná žiadosť
Bratislavský spolok nepočujúcich 1930 podal žiadosť dňa 21.02.2017 na vlastnom formulári, nie
na povinnej žiadosti zverejnenej na stránke nášho úradu. Mailom zo dňa 24.02.2017 bolo
združenie vyzvané na odstránenie nedostatkov, na podanie žiadosti na predpísanom tlačive
v zmysle nášho VZN č. 3/2016. Zároveň bol spolok poučený, že ak do 7 dní nedostatky
neodstráni a nedoloží chýbajúce prílohy, nebude zaradený do procesu posudzovania.
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Zodpovedná osoba:

Bratislavský spolok nepočujúcich 1930
Haanova 10, 852 23 Bratislava
Stanislav Čulen, predseda
Stanislav Čulen

Názov projektu:

„Sociálno-rehabilitačný projekt starostlivosti
o nepočujúcich občanov mestskej časti Bratislava-Rača
na rok 2017“
Dátum doručenia žiadosti:
21.02.2017
Vyúčtovanie dotácie za rok 2016: podľa zmluvných podmienok

Popis projektu:
Sociálno-rehabilitačný projekt je zameraný na rozvoj voľno-časových aktivít pre nepočujúcich
mestských častí v Bratislave. Sú to konkrétne špecifické kurzy, spoločenské, kultúrne a rekreačnošportové podujatia bez komunikačných bariér. Sú jediná špecifická sociálna organizácia zameraná na
starostlivosť o nepočujúcich všetkých vekových kategórii. Poskytujú sociálne poradenstvo
a tlmočnícke služby.
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Požadovaný účel:
- výdavky na dotáciu:

500,- €

Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:

01.02.2017
31.12.2017
Bratislava - okolie
9235,- €
500,- €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača: rok 2016 - 200,- €
rok 2015 - 200,- €
rok 2014 - 200,- €
Iné zdroje financovania projektu: ,účastnícke poplatky, sponzorské príspevky, vlastné a ostatné príjmy
Odporúčaná výška dotácie:
v VZN 3/2016.

0,- €

z dôvodu nedodržania podmienok stanovených
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5. Stanoviská stálych komisií
Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 – oblasť sociálnych vecí

Komisia

stanovisko
a) odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť dotáciu pre
nasledovné organizácie:
Občianske združenie STOPA Slovensko
500,- €
Slovenský zväz invalidov, ZO Rača
500,- €
Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO 008 Krasňany 350,- €
Odyseus, občianske združenie
550,- €
Ateliér Šikula, občianske združenie
600,- €
Literárny klub Rača, občianske združenie
500,- €
Raná starostlivosť, n.o.
500,- €

Komisia finančná a majetková

zapracované
A/N

A

b) odporúča starostovi MČ Bratislava-Rača schváliť dotáciu
pre nasledovné organizácie:
Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Krasňany
300,- €
Jednota dôchodcov na Slovensku, Rača
300,- €
JMPROFI s.r.o.
150,- €

Komisia školská, kultúrna, športová a pre
podporu podnikania a vinohradníctva
Komisia
životného prostredia
územného plánu a dopravy

Komisia sociálna a bytová

výstavby,
a) odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť dotáciu pre
nasledovné organizácie:
Občianske združenie STOPA Slovensko
500,- €
Slovenský zväz invalidov, ZO Rača
500,- €
Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO 008 Krasňany 350,- €
Odyseus, občianske združenie
550,- €
Ateliér Šikula, občianske združenie
600,- €
Literárny klub Rača, občianske združenie
500,- €
Raná starostlivosť, n.o.
500,- €
b) odporúča starostovi MČ Bratislava-Rača schváliť dotáciu
pre nasledovné organizácie:
Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Krasňany
300,- €
Jednota dôchodcov na Slovensku, Rača
300,- €
JMPROFI s.r.o.
150,- €
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A

zdôvodnenie

