
Vážime si vaše súkromie
Súbory cookies sú potrebné pre správne fungovanie webu, ako aj pre účely analýzy prevádzky a návštevnosti. Cookies nám neposkytujú prístup k Vášmu počítaču alebo
akýmkoľvek informáciám o Vás. Webovým stránkam umožňujú zapamätať si informácie o Vašej návšteve, napríklad na ukladanie predvolieb bezpečného vyhľadávania, na
zjednodušenie registrácie do nových služieb a na ochranu osobných údajov. Výberom „Prijať všetko“ udeľujete súhlas so spracovaním cookies pre uvedené účely. Kliknutím na
„Odmietnuť všetko“ môžete používanie voliteľných cookies blokovať. Podrobnosti o používaní súborov cookies.

Akceptovať  Odmietnuť všetko 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  

Úvod > Ministerstvo > Poskytovanie dotácií > Archív > 2013

Prioritné oblasti podpory rozvoja sociálnych služieb pre rok
2013
1. Podpora rozvoja poskytovania terénnej formy sociálnej služby v záujme vytvorenia podmienok na zotrvanie prijímateľa sociálnej služby v prirodzenom rodinnom
prostredí (opatrovateľská služba - kúpa osobného motorového vozidla na opatrovateľskú službu, prepravná služba - kúpa špeciálneho osobného motorového vozidla so
zdvíhacou plošinou).

2. Podpora vytvárania nových druhov sociálnych služieb alebo rozširovania foriem poskytovania sociálnych služieb: 

ambulantná forma sociálnej služby a týždenná pobytová forma sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb (vytváranie bezbariérového prostredia a nákup
technických zariadení na zlepšenie manipulácie s fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu),
vytváranie bezbariérového prostredia v zariadeniach sociálnych služieb s kapacitou do 40 miest (nie celkové rekonštrukcie, ale len úpravy so zakomponovaním prvkov
bezbariérovosti),
nákup materiálno- technického vybavenia priestorov na výkon sociálnych terapií, pracovnej terapie, sociálnej rehabilitácie s prijímateľmi sociálnych služieb vo vybraných
zariadeniach sociálnych služieb (zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, denný stacionár, nízkoprahové denné centrum pre deti a
rodinu),
rekonštrukcia a stavebné úpravy zariadení sociálnych služieb na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb (nocľaháreň,
útulok, domov na pol ceste, nízkoprahové denné centrum, zariadenie núdzového bývania a nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu),
nákup materiálno- technického vybavenia na výkon odborných metód práce v prirodzenom rodinnom prostredí a v otvorenom prostredí prostredníctvom monitorovania a
signalizácie potreby pomoci alebo krízovej pomoci poskytovanej prostredníctvom telekomunikačných technológií.

Kritéria na hodnotenie a posudzovanie žiadostí
Kritéria na hodnotenie a posudzovanie žiadostí podľa § 12 ods. 1 zákona o dotáciách a ich váha

Časový harmonogram hodnotiaceho, posudzovacieho a schvaľovacieho procesu žiadostí
Časový harmonogram hodnotiaceho, posudzovacieho a schvaľovacieho procesu žiadostí podľa § 12 ods. 1 zákona o dotáciách

 

Zloženie komisie na posudzovanie žiadostí
Zloženie komisie na posudzovanie žiadostí podľa § 12 ods. 1 zákona o dotáciách

 

Schválený rozpočet
 Schválený rozpočet na dotácie v pôsobnosti ministerstva pre rok 2013 a predpoklad na nasledujúce dva roky

 

Schválené a neschválené žiadostí o poskytnutie dotácie
 

Schválené žiadostí

Prehľad žiadateľov, ktorým bola schválená dotácia na podporu rekondičných aktivít podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o dotáciách
Prehľad žiadateľov, ktorým bola schválená dotácia na podporu sociálnej oblasti a rodovej rovnosti podľa § 3, § 6 ods. 1 písm. a), § 7,  § 8 a § 9a zákona o dotáciách
Prehľad žiadateľov, ktorým bola schválená dotácia na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 a 4 zákona o dotáciách

Neschválené žiadostí

Prehľad žiadateľov, ktorým nebola schválená dotácia na podporu rekondičných aktivít podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o dotáciách
Prehľad žiadateľov, ktorým nebola schválená dotácia na podporu sociálnej oblasti a rodovej rovnosti podľa § 3, § 6 ods. 1 písm. b), § 7, § 8 a § 9a zákona o dotáciách
Prehľad žiadateľov, ktorým nebola schválená dotácia na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 a 4 zákona o dotáciách
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