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Vážená pani starostka
Vážený pán starosta
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009 /2018
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Mgr. Klimeková

31.10.2018

Vec: Poradenské centrum CSS TAU - vznik Nadácie ŽSK pre podporu rodiny
Poradenské centrum TURIE pri Centre sociálnych služieb TAU v Turí, si Vás dovoľuje informovať
o výsledku pracovnej porady poradenských centier v pôsobnosti ŽSK zo dňa 29.10. 2018.
Žilinský samosprávny kraj založil Nadáciu ŽSK pre podporu rodiny. Tým vytvorila župa nástroj
komplexnej pomoci ľuďom v núdzi. Pomoc je určená tým, ktorých postretne živelná pohroma alebo závažné ochorenie člena rodiny, kedy je zmenšená pracovná schopnosť a tým aj obmedzený
príjem pre rodinu. Prostredníctvom nadácie bude župa podporovať aj dobrovoľnícke aktivity
v kraji a pomocnú ruku podá aj talentovaným deťom zo sociálne slabších podmienok.
23.10.2018, Žilina – Nadácia ŽSK pre podporu rodiny začína pomáhať rodinám. Podmienky
pre žiadateľov o finančnú pomoc sú zverejnené na stránke Žilinskej župy. Uzávierka prvého kola
žiadostí je 6.novembra 2018.
Komu je pomoc určená


jednotlivcom a rodinám, ktorí sa v dôsledku živelnej pohromy, závažného a náhleho ochorenia alebo tragickej životnej udalosti nemôžu realizovať v riadnom sociálnom prostredí



jednotlivcom a rodinám kde živiteľ rodiny má zníženú pracovnú schopnosť, je fyzicky alebo psychicky handicapovaný

Ako prebieha proces posúdenia žiadosti
1. Podmienky pomoci
Správca nadácie a sociálny pracovník kontaktného Centra v spolupráci s členmi správnej rady Nadácie posúdia, či zodpovedá základným kritériám, ktorým sú určené cieľové skupiny.
Žiadateľ musí mať bydlisko v Žilinskom samosprávnom kraji
2. Posúdenie situácie žiadateľa
Odborný pracovník – sociálny poradca navštívi žiadateľa alebo rodinu žiadateľa spolu s iným odporučeným odborníkom, spolupracovníkom
/ starosta, sociálny terénny pracovník, .../ a posúdi reálnu situáciu popísanú v žiadosti v priebehu 7
dní od doručenia žiadosti do kancelárie Nadácie.
Pri posudzovaní žiadosti sa bude pristupovať k žiadateľovi komplexne a ponúkne sa mu, ak to bude
situácia vyžadovať, aj ďalšia pomoc iných prepojených organizácií a služieb Centra pre rodinu. So
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žiadateľom zostaneme v kontakte aj po vyúčtovaní pridelenej pomoci a v rámci sieťovania organizácií a služieb kraja mu budeme poskytovať poradenstvo alebo konkrétnu pomoc pri riešení problémov.
3. Správca alebo správna rada na základe týchto zistení rozhodne o pridelení a výške finančnej
čiastky.
4. Vyúčtovanie finančnej pomoci
Nákup a zaplatenie potrebných platieb overuje, prípadne spolu so žiadateľom absolvuje poverený
sociálny pracovník v regióne alebo sociálny pracovník Centra pre rodinu.
5. Dátum zaslania vyplnenej žiadosti je do 6.11.2018 na adresu
Nadácia ŽSK pre podporu rodiny
Úrad ŽSK
Komenského 48
011 09 Žilina
alebo mailom na adresu nadaciazsk@gmail.com
6. Záverečné vyhlásenia
Žiadateľ je povinný uvádzať presné a pravdivé údaje v plnom požadovanom rozsahu a na požiadanie Nadácie predložiť dokumenty, ktoré tieto údaje potvrdzujú. Nadácia si vyhradzuje právo jednostranne odstúpiť od všetkých dohôd so žiadateľom o pomoc z dôvodu, že žiadateľ o pomoc alebo
jej príjemca uviedol nepresné, nepravdivé alebo neúplné údaje a tieto dodatočne neopravil, nedoplnil alebo nedoložil.
Žiadateľ o pomoc / prijímateľ sa zaväzuje použiť finančný príspevok alebo materiálny dar len
na účel, ktorý uviedol vo svojej žiadosti o pomoc.
Nadácia a jej poverení spolupracovníci budú dbať na efektívne využitie daru. Vyhradzujú si týmto
právo preveriť si využitie pomoci napríklad vyžiadaním správy, ako poskytnutá pomoc pomohla jej
príjemcovi, ako sa zlepšila jeho zdravotná či sociálna situácia, alebo si využitie daru preveria osobnou návštevou priamo u príjemcu.

ŽIADOSŤ O PRÍSPEVOK Z NADÁCIE:
Žiadateľ týmto udeľuje výslovný súhlas podľa ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z, o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov uvedených v žiadosti Nadácie. Tieto
osobné údaje budú Nadáciou spracované v zmysle zákona po celú dobu existencie Nadácie a ďalej
po dobu, po ktorú podľa platnej právnej úpravy trvá povinnosť uchovávať dokumentáciu Nadácie
po jej zániku.
Udelením finančnej pomoci župa nekončí. Podľa vyjadrenia p. PhDr. Gabriely Podolanovej so
žiadateľom zostanú kontakte aj po vyúčtovaní pridelenej pomoci a v rámci sieťovania organizácií
a služieb kraja mu budú poskytovať poradenstvo alebo konkrétnu pomoc pri riešení problémov.
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Kontakt na Nadáciu ŽSK na podporu rodiny, kde nájdete kritéria pre poskytnutie pomoci ako aj
žiadosť o finančný príspevok nájdete tu:
http://www.zilinskazupa.sk/sk/aktuality/aktuality/podmienky-poskytnutie-financnej-pomoci.html

S úctou

Ing. Elena B o h d a l o v á
riaditeľka CSS TAU

Príloha: 1 x formulár žiadosti
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