Dotáciu z rozpočtu mesta Sereď - sociálna oblasť - rok 2017

p.č.

Dotácie
pridelené
komisiou

Dotácie
pridelené
poslancami

SPOLU

doprava, ubytovanie, strava,
liečebné procedúry

5300

0

5300

doprava, ubytovanie, strava,
liečebné procedúry

500

0

500

nákup trvanlivých potravín

200

0

200

nákup kancelárskeho papiera,
náhradných tonerov do
tlačiarní, ďalšieho drobného
kancelárskeho materiálu, čist.
prostr.

200

0

200

3200

150

3350

1200

0

1200

1800

50

1850

3

Názov projektu
Rekondičný pobyt pre
členov klubu - Tatranská
Klub zdravotne postihnutých Lomnica, Hokovce a
Sereď
kúpele Nimnica, Kehyda
Návšteva plavární a iných
Klub zdravotne postihnutých spoločenských a kult.
Sereď
podujatí
Nákup trvanlivých
potravín pre klientov
Resocializačného
Teen Challenge Slovakia n.o. strediska pre mužov
Resocializačné stredisko pre "Restart" a Domova na
mužov Sereď
pol ceste
"Progres".
Nákup
kancelárskych

4

potrieb a drogérie
dôležitých pre admin. a
hygien.zabezpečenie
chodu zariadení
Resocializačného
Teen Challenge Slovakia n.o. strediska pre mužov
Resocializačné stredisko pre "Restart" a Domova na
mužov Sereď
pol ceste "Progres".

5

prevádzkové náklady, nákup
zariadenia, kníh, poštovné,
hygienické a čistiace
Rodinné centrum MAMA klub Zabezpečenie prevádzky prostriedky, kanc. potreby,
Sereď
materského centra
náplne do tlačiarne

1.

2

Žiadateľ

Špecifikácia výdavkov

7

Slovenský skauting, 80. zbor zabezpečenie akcií
Piešťany
skautského oddielu
Na pobyt zdravotne
Slovenský zväz zdravotne
postihnutých detí v
postihnutých detí a mládeže v zdraviu prospešnom
Seredi
prostredí

materálne vybavenie časti
tábora - podsady, kuchyňa,
náklady na deti zo soc.
slabších rodín
ubytovanie, strava, materiálnotechnické zabezpečenie
pobytu, vstupné - múzeum,
lanovka

8

Občianske združenie Slnko
jesene

relaxačno-poznávací
zájazd

zlepšenie kvality života
klientov

3500

200

3700

9

Nezábudka Pata, n.o.

vybavenie čitateľského
kútika

nákup relax. polohovateľného
kresla, svietidla, lupy, stojanu
na časopisy

400

0

400

10

Storm

nákup zdrav. a potravinového
servisu

1000

11

Trnavská arcidiecézna
charita

materiálne vybavenie, energia,
nájomné, opravy a údržba,
mzdy, skrinky pre klientov

1200

0

1200

3000

0

3000

300

0

300

300

0

300

2500

250

2750

24600

650

25250

6

12

ADOS

sekundárna prevencia pri
užívaní
drog prevádzky
Zabezpečenie
a poskytovania
sociálnych služieb
nízkoprahového DC v
Seredi
materiálne vybavenie
Agentúry domáceho
ošetrovania

13.

O.Z. YOUTH

" Letný tábor 2017"

OZ Koménium

návšteva term. kúpaliska,
div. predstavenia
doprava, vstupenky

14.

15.

POMOCNÍČEK

SPOLU
rozpočet: 25 000 €

financovanie vybavenia
centra

nákup pohon. hmôt, špec.
zdrav. materiálu
strava, ubytovanie, prenájom
služieb v mieste pobytu, kanc.
materiál, doprava, benzín,
prenájom aktivít - lanové
centrum, vodný futbal

zavedenie novej terapie na
základe EEG Biofeedback
metódy

1000

