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Milí kolegovia. 
 
Rada mládeže Žilinského kraja uskutočnila v spolupráci s mladými ľuďmi zo Žilinského 
kraja II. ročník verejnej zbierky, ktorej výťažok je určený na podporu organizovania 
letných pobytov a vzdelávacích kurzov pre dobrovoľníkov.  Letné pobyty ( napr. typy 
pobytov môžu byť: prímestské tábory, stanové tábory, chatové tábory, iné pobyty, kde je 
min.  jedna noc a pod.) budú podporené formou príspevku na účastnícky poplatok pre 
účastníka. 
 
O čo ide? 
Organizátor letného pobytu má vyhlásenú výzvu na prihlasovanie sa na pobyt(tábor). 
Má verejne prístupné prihlášky s popisom pobytu. Vo svojom okolí pozná dieťa, mladého 
človeka, o ktorom vie, že by bolo vhodné, aby sa zúčastnil pobytu, no zo závažných 
rodinných dôvodov si nemôže uhradiť účastnícky poplatok. A organizátor pobytu nemá 
inú možnosť ako pomôcť túto prekážku prekonať. 
V takomto prípade je tu naša ponuka:  požiadať o podporu úhrady 95 % účastníckeho 
poplatku pre uvedené dieťa, mladého človeka. 
 
Ako? 
 
Po zistení skutočného finančného rodinného stavu organizátor vypíše: 

a) Identifikačný list, 
b)  Formulár žiadosti  

           Ak na jeden typ  pobytu organizátor žiada  pre viacerých účastníkov, vo Formulári     
           žiadosti skopíruje  časť B/  podľa počtu osôb, na ktoré žiada podporu. 

c) a k tomu priloží výzvu na prihlásenie sa na pobyt (prihlášku). 
 
Všetky tri časti v elektronickej podobe pošle na podpora@rmzk.sk do 28. mája 2010 do 
15:00 hod. 
 
Ak organizátor organizuje viac pobytových podujatí a na každý žiada nejakú podporu, 
Identifikačný list vypíše 1x a Formulár žiadosti na každý typ pobytu zvlášť. 
 
Pre koho je podpora určená ? 
 
Pre dieťa alebo mladého človeka zo sociálne finančne znevýhodneného prostredia do 
veku 26 rokov, ktorý má trvalé bydlisko na území Žilinského kraja. 
 
O aké prostredie sa jedná? 
 
Mnohopočetná rodina, krízová rodina (alkohol, zanedbávanie starostlivosti a výchovy 
dieťaťa), zanedbané deti (vzhľad, inteligenčne - nedostatok kultúrneho či iného vyžitia 
dieťaťa), choré / postihnuté dieťa, rodič chorý, rodič nezamestnaný, rodič 
s nedostatočným príjmom, dieťa nežije s rodičom a iné  
Skutočný stav je potrebné popísať v zdôvodnení vo Formulári žiadosti. 
 
Pre vaše spravodlivejšie posúdenie stavu odporúčame pri posudzovaní stavu brať do 
úvahy „skutočné“ príjmy a výdavky rodiny: napr. mzda rodičov, štátne príspevky / 
sociálne dávky, iná pomoc (mesto /obec, cirkev, charita ...), majetok, výdavky inkaso, 
výdavky na oblečenie, stravu, výdavky na školské potreby a pod. 
 
„ Nie každý chudobný je skutočne chudobným a nie každý bohatý je skutočne bohatým“ 
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Oprávnení žiadatelia? 

O podporu sa môžu uchádzať organizátori pobytov, ktorý majú nekomerčný charakter 
(občianske združenie, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, , 
CVČ ,školy) s pravidelnou, celoročnou činnosťou, ktoré pôsobia na území Žilinského kraja 
a majú právnu subjektivitu. Ak nižšia zložka organizácie so sídlom mimo Žilinského kraja 
pôsobí na území kraja, je oprávneným žiadateľom. 

 

Časový harmonogram 

19.3. -31.5.2010                Konanie verejnej zbierky  

01.05. 2010                        Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadosti podporu 

28.05.2010                       Uzávierka prijímania žiadosti 

30.05.-07.06.2010               Hodnotenie žiadosti komisiou mladých ľudí 

11.6.2010                           Schválenie podpory predsedníctvom RMŽK 

12.-14. 06.2010                   Oznámenie o výsledku podpory 

14.06-28.06.2010                Uzatváranie darovacích zmlúv s podporenými organizáciami 

28.06.2009                         Odoslanie podpory na účet 

 

V prípade záujmu o konzultáciu kontakt: podpora@rmzk.sk, 041/7631925 

 

 

 

 

 


