
 

 

 

 

 

Žilinský samosprávny kraj    

vypisuje   

výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu Žilinského samosprávneho 

kraja na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

 

Žilinský samosprávny kraj v zmysle VZN č. 21/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na 

vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately subjektu na území Žilinského samosprávneho 

kraja na základe výzvy Žilinského samosprávneho kraja a na základe priorít schválených v Sociálnom programe na 

ochranu práv a právom chránených záujmov detí a na predchádzanie a zamedzenie nárastu sociálnopatologických 

javov na území ŽSK vypisuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu 

Žilinského samosprávneho kraja na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 

 

Výzva v oblasti prevencie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych 

vplyvov:  

1. Organizovanie a sprostredkovanie  nízkoprahových programov, tréningov a aktivít zameraných na primárnu 

prevenciu sociálnopatologických  javov u detí a mladých dospelých  (alkoholizmus, látkové/nelátkové 

závislosti, šikana, kriminalita a pod.). 

2. Organizovanie preventívnych programov, tréningov a aktivít zameraných na problematiku predchádzania 

násilia páchaného na deťoch  - prevencia syndrómu CAN ,kybernetické násilie, sexuálne zneužívanie a pod. 

3. Organizovanie preventívnych programov, tréningov a aktivít zameraných na edukáciu detí a mladých 

dospelých a  podporu vhodného využívania voľného času detí a mladých dospelých. 

4. Organizovanie preventívnych programov, tréningov a aktivít zameraných na rómsku problematiku 

s dôrazom na sociálnu inklúziu a primárnu prevenciu sociálnopatologických javov u detí a mladých 

dospelých. 

 

Žiadosť spolu s projektom musí byť doručená na Úrad Žilinského samosprávneho kraja v termíne najneskôr do  

31. marca 2023.  

Všetky projekty musia byť realizované na území Žilinského samosprávneho kraja 

Na poskytnutie finančného príspevku nie je právny nárok.  

Žiadosť vrátane informácií o predkladanom projekte musí byť kompletná a napísaná na počítači. Pri 

spracovaní žiadosti a jej predkladaní spolu s povinnými prílohami musia oprávnení žiadatelia postupovať v zmysle 

VZN č. 21/2010, ktoré je spolu s formulárom žiadosti k dispozícii na internetovej stránke Úradu ŽSK 

www.regionzilina.sk. 

Pomocné informácie o predkladaní žiadostí spolu s projektmi ako aj s konkrétnymi odkazmi na príslušné 

tlačivá nájdete v texte metodickej pomôcky k výzve, ktorá sa nachádza v sekcii „Samospráva“ – „Úrad ŽSK“ – 

„Odbor sociálnych vecí“ - „Žiadosti a formuláre“ na internetovej stránke Úradu ŽSK. 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                                             Ing. Erika Jurinová, v. r. 

                                                                                                                                 predsedníčka ŽSK 


