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ŽIADOSŤ
o poskytnutie finančného príspevku podľa VZN 21/2010 z rozpočtu Žilinského
samosprávneho kraja na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately subjektu na území Žilinského samosprávneho kraja na základe výzvy Žilinského
samosprávneho kraja
Žiadateľ
Identifikačné údaje
subjektu :
1

FO : meno, priezvisko,
miesto trvalého pobytu
PO : obchodné meno
alebo názov

2

Právna forma žiadateľa
(OZ, NO, atď.)

3

Sídlo žiadateľa

4

IČO (neplatí v prípade,
že sa jedná o FO)

5

DIČ (neplatí v prípade, že
sa jedná o FO)

6

Meno a priezvisko
štatutárneho zástupcu,
trvalý pobyt

7

Meno a priezvisko
zodpovedného zástupcu

8

Kontaktná adresa, email,
číslo telefónu žiadateľa
a zodpovedného
zástupcu; webstránka

9

Predmet činnosti
(Priorita v zmysle
sociálneho programu)

10

Miesto vykonávania
opatrení SPODaSK;
zameranie na región

11

Vyjadrenie mesta/obce
(v prípade, ak sa jedná
o opatrenia vykonávané
pre konkrétne
mesto/obec)

12

Finančná podpora
mesta/obce (v prípade,
ak sa jedná o opatrenia
vykonávané pre
konkrétne mesto/obec)
Zodpovedný pracovník –
Mgr. Mariana Sedliaková

13

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária
A122
041 / 5032 124
mariana.sedliakova@zilinsk
azupa.sk
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PROJEKT
Názov projektu

Účel projektu
Zadefinovanie cieľovej oblasti
projektu (v zmysle rozdelenia na 4.
oblasti v texte výziev)
Určená zodpovedná fyzická osoba
a) Interné FO, ktoré vykonávajú
sociálnu prevenciu alebo vybrané činnosti
sociálnoprávnej ochrany)
a) Externé FO, ktoré vykonávajú
sociálnu prevenciu alebo vybrané činnosti
sociálnoprávnej ochrany)
Cieľové skupiny
(primárna/sekundárna prevencia)

Hlavné a čiastkové ciele projektu vo
vzťahu k cieľovej skupine

Metódy, techniky, postupy, formy
sociálnej práce, ktoré budú použité
pri realizácii projektu
Celkový rozpočet projektu (vrátane
vlastných zdrojov, dotácií,
sponzorských príspevkov a i.)
Požadovaná výška finančného
príspevku z rozpočtu ŽSK
Rozpis výdavkov na projekt v členení
podľa rozpočtovej klasifikácie
Miesto realizácie projektu a
termínový rámec (projekt musí byť
realizovaný na území ŽSK)
Spôsob vyhodnocovania projektu
Spolupráca s inými subjektmi
Dokladovanie realizovaných aktivít

Nutné predložiť podrobný projekt max. na 5 strán A4
V ........................................ dňa ..............................

Podpis a pečiatka žiadateľa

