
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Junácko l, 832 91 Bratislava

u yc Úlc uÚuu 
Príloha č. 1

Y/-~--------....,-----------1Žiadosť o poskytnutie dotácie:
Čhslo spi1.u:

1. Názov projektu: Teplá a výživná strava pre chorých ľudí bez domova

Termín realizácie: Máj 2022 - december 2022

Miesto realizácie: Útulok sv. Lujzy de Marillac a Zariadenie opatrovateľskej služby, Hattalova 6

2. Názov/označenie žiadateľa: Depaul Slovensko, n.o.

Právna forma: Nezisková organizácia

3. Stručný opis činnosti organizácie:

Depaul Slovensko pomáha ľudom bez domova. Mottom nasej organizácie je "Ulica nie je domov". Na tejto
myšlienke sú založené všetky aktivity, ktoré v Depaule robíme. Naším cieľom je vždy pomôcť človeku bez domova
urobiť ten ďalší krok na jeho ceste z ulice.

V súčasnosti ponúkame sociálne služby v 6 projektoch: nízkoprahovej nocľahárni (kapacita 200 postelí), 2
útulkoch pre chorých ľudí bez domova (kapacita spolu 55 postelí), ošetrovni a dennom centre, zas pre ľudí bez
domova (kapacita 6 postelí) a terénnej sociálnej práce krízovej intervencie. Väčšina projektov je dostupná pre
ľudí bez domova 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
Ľuďom bez domova zabezpečujeme naplnenie základných existenčných potrieb (nocľah, stravu, hygienu),
zdravotné ošetrenie a dlhodobú zdravotnú starostlivosť a špecializované sociálne poradenstvo. Ročne pomáhame
viac ako 1.800 ľuďom bez domova. Sme tak jednou z najväčších organizácií, ktorá sprostredkováva nízkoprahové
služby na Slovensku a máme nezastupiteľné miesto v systéme sociálnych služieb pre ľudí bez domova.

4. Adresa/sídlo/miesto podnikania: Kapitulská 18, 814 14 Bratislava

Telefón/ mobil: 02-54432128

webová stránka: www.depaul.sk

e-mail: ínfo@depaul.sk

Dátum vzniku právnickej osoby/fyzickej osoby - podnikatel'a: 22.máj 2006

5. Meno a kontakt štatutárneho zástupcu/zástupcov: Mgr. Jozef Kákoš,
iozef.kakos@depaul.sk. tel: +421 910 842 598

Funkcia: riaditeľ

Meno a kontakt osoby zodpovednej za realizáciu projektu / aktivity: Mgr. Mariana Sýkorová
mariana.sykorova@depaul.sk, tel: +421 918 181 157
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6. Číslo bankového účtu v tvare IBAN: SK02 1100 0000 0026 2152 1983

Peňažný ústav: Tatrabanka a.s.

Identifikačné číslo organizácie /IČO/: 37 924 443

Daňové identifikačné číslo /DIČ/, ak má pridelené: 2022203073

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty /IČ DPH), ak má pridelené:

7. Realizátor projektu, ak sa odlišuje od osoby žiadateľa:

Adresa:

Telefón/ mobil:

e-mail:

8. Ďalšie subjekty, od ktorých žiadateľ požaduje dotáciu na projekt:

Útulok sv. Lujzy de Marillac je financovaný z finančného príspevku BSK, príspevku Magistrátu hl. mesta Bratislava
a z individuálnych darov.

9. Účel použitia dotácie (stručný popis účelu použitia dotácie):

Cieľom predkladaného projektu je zabezpečiť výživnú a teplú stravu v dostatočnom množstve pre chorých ľudí
bez domova, aj pre tých, ktorí prekonali COVID-19 a ktorí využívajú služby Útulku sv. Lujzy de Marillac a ZOS.

Ľudia z ulice, ktorí využívajú tieto dve zariadenia sú vo väčšine prípadov imobilní alebo trpia chronickými choroba.
Vďaka tejto jedinečnej sociálnej službe sa mnohým klientom podarilo po doliečení odísť do dlhodobých sociálnych
pobytových zariadení - DSS. Opatrovatelia, zdravotná sestra, sociálni pracovníci každý deň (24/7) pracujú na
skvalitňovaní života chorých ľudí bez domova.

Klienti útulku a ZOS dostávajú stravu 3-krát denne, pričom obed aj večera predstavuje teplú stravu. Teplé jedlo
je pre ľudí bez domova zvlášť dôležité v obdobiach zlého počasia alebo v zimných mesiacoch, kedy tým, ktorí
museli stráviť deň na ulici, teplé jedlo umožní zahriatie a načerpanie novej sily, akonáhle sa dostanú do našich
zariadení.

Financie z predkladaného grantu využijeme na pokrytie nákladov spojených so zabezpečením teplej stravy pre
ľudí bez domova v Útulku sv. Lujzy a ZOS. Mnohí z nich v posledných mesiacoch prekonali COVID-19, čím sa ich
zdravotný stav dramaticky skomplikoval a pobyt u nás predÍžil. Výživné jedlo im pomôže v rekonvalescencii.

Dátum začiatku a ukončenia realizácie projektu / aktivity (harmonogram jednotlivých etáp realizácie
projektu/aktivity):

1.5. - 31.12.2022

Očakávaný počet osôb v zmysle poskytnutia všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo
verejnoprospešných účelov danej dotácie:

V súčasnosti využíva služby Útulku sv. Lujzy 24 chorých ľudí bez domova a Zariadenia opatrovateľských služieb
6 ľudí bez domova. Ročne však v zariadení poskytneme zdravotné a opatrovateľské služby viac ako 80 ľuďom bez
domova.

Výstup a prínos projektu/aktivity pre Mestskú časť Bratislava-Nové Mesto (max. S riadkov):

Útulok sv. Lujzy a Zariadenie opatrovateľských služieb pre ľudí bez domova sa nachádza v mestskej časti Nové
Mesto. V roku 2021 ich služby využilo 10 ľudí bez domova, ktorí majú trvalý pobyt v MČ Nové Mesto.
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Útulok sv. Lujzy je jediné zariadenie v Bratislave, ktoré poskytuje špeciálnu zdravotnú starostlivosť ľuďom bez
domova, ktorí sú v krízovej situácii. Zároveň je to jedno z mála miest, kde sa môžu zotaviť ľudia bez domova
s ochorením Covid 19.

Cieľová veková skupina, na ktorú je projekt/aktivita zameraný, stručné zdôvodnenie (max. na S riadkov):

Cieľovou skupinou predkladaného projektu sú ľudia bez domova, ktorí využívajú služby útulku sv. Lujzy de
Marillac a ZOS. Ide o ľudí bez domova, ktorí majú zdravotné problémy, sú v rekonvalescencii alebo sú to ľudia
umierajúci na dôsledky ťažkého zdravotného stavu. V posledných dvoch rokoch sme sa starali aj o ľudí, ktorých
zdravotný stav skomplikovalo ochorenie COVID 19.

1 O. Podrobný štruktúrovaný rozpočet celého projektu a zdroje jeho zabezpečenia (položky rozpočtu) - môže
byť priložený v prílohe:

Z financií z predkladaného projektu plánujeme zabezpečiť časť nákladov, ktoré máme v súvislosti so
zabezpečením teplej stravy ľuďom bez domova, ktorí využívajú služby Útulku sv. Lujzy de Marillac a ZOS.

Podrobný rozpočet:
Zabezpečenie teplej stravy: 4.000 eur

Celkové náklady na projekt/ aktivitu:
Celkové náklady na zabezpečenie stravy pre ľudí bez domova v Útulku sv. Lujzy a ZOS v roku 2021
predstavovali sumu cca 16.800 Eur.

Požadovaná výška dotácie v Eurách:
V predkladanom projekte žiadame o dotáciu na zabezpečenie teplej stravy pre ľudí bez domova v hodnote
4.000 eur.

Podiel organizácie predkladajúcej projekt/ žiadajúcej o dotáciu (t.j. rozpis podielu jednotlivých
prispievateľov, vrátane predkladateľa):
Organizácia zabezpečí 82% nákladov súvisiacich so zabezpečením stravy pre chorých ľudí bez domova.

Zoznam inštitúcií s ktorými spolupracuje na projekte:
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny, OP FEAD potravinová pomoc dotácia v hodnote SS.OOO eur

Ak ste v posledných S rokoch získali dotáciu z mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, uveďte akú sumu a
na aký účel ste ju získali:
rok 2020 dotácia na pomoc v koronakríze: dezinfekčné prostriedky a zdravotný materiál pre Útulok sv. Lujzy de
Marillac vo výške 3.000,- €
rok 2019 dotácia na prevádzku Útulku sv. Lujzy de Marillac vo výške 3.000,- €
rok 2018 dotácia na prevádzku Útulku sv. Lujzy de Marillac vo výške 4.000,-€
rok 2017 dotácia na prevádzku Útulku sv. Lujzy de Marillac vo výške 4.000,-€
rok 2016 dotácia na prevádzku Útulku sv. Lujzy de Marillac vo výške 4.000,-€

11. Podrobný technický popis projektu /ak je potrebné, priložiť aj stavebné povolenie/, popis prác a činností
súvisiacich s jeho vytvorením /môže byť priložený v prílohe/:

Útulok sv. Lujzy a Zariadenie opatrovateľskej služby sa nachádzajú budove na Hattalovej 6. V zariadeniach
poskytujeme celodennú starostlivosť, zdravotnú službu a nevyhnutnú asistenciu pre ľudí bez domova. Okrem
zdravotného ošetrenia, sprevádzania k lekárom a sociálneho poradenstva zabezpečujeme aj naplnenie
základných existenčných potrieb ako je strava, nocľah, ošatenie a prístup k hygiene.

V čase, kedy ľudia bez domova prebývajú v Útulku sv. Lujzy a ZOS im zabezpečujeme jedlo 3-krát denne,
súčasťou čoho je varená strava minimálne 1-krát denne.

Väčšina ľudí bez domova, ktorí v súčasnosti využívajú služby zariadení pre chorých prekonala ochorenie COVID-
19. Okrem sústavnej zdravotnej starostlivosti, podávania liečiv a vitamínov potrebujú títo ľudia bez domova na
zlepšenie ich zdravotného stavu aj výživnú stravu. Tým, že MČ Nové Mesto prispeje na zabezpečenie teplej stravy,
podá pomocnú ruku chorým ľuďom bez domova, ktorí sú dlhodobo chorí a ktorí prekonali COVID-19.

Financie z predkladaného projektu budú použité na zabezpečenie teplej stravy pre chorých ľudí bez domova, ktorí
prekonali COVID-19 a ktorí využívajú služby Útulku sv. Lujzy a ZOS.
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12. Prínos projektu po jeho realizácii pre príslušnú oblasť v zmysle článku 3 bod 8 (vyberte písmeno a) až
f)) nariadenia v spojitosti s článkom 8 nariadenia

d) podpory sociálnej oblasti, humanitnej a charitatívnej činnosti:

V zariadeniach Útulku sv. Lujzy a ZOS sa staráme o ľudí bez domova, ktorí majú vážny zdravotný stav, sú
zomierajúci, alebo sú v rekonvalescencii. Ide o mimoriadne znevýhodnenú a vylúčenú skupinu ľudí, ktorí by bez
24-hodinovej starostlivosti a zdravotnej opatery boli vo veľmi vážnom ohrození života.
Väčšina týchto klientov v minulých mesiacoch prekonala ochorenie COVID-19. Ich zdravotný stav je ešte
krehkejší ako pred ochorením koronavírusom.

Predkladaný projekt prispeje na výživnú stravu pre chorých ľudí bez domova, čím pomôže k zlepšeniu ich
zdravotného stavu. Týmto projektom Mestská časť Nové Mesto podá pomocnú ruku chorým ľuďom bez domova,
ktorí prekonali ochorenie COVID-19.

Vyhlásenie:
Vyhlasujem, že všetky údaje v žiadosti sú pravdivé. Som si vedomý toho, že v prípade uvedenia nepravdivých
údajov nebude žiadateľovi schválená žiadna dotácia z mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

DEPAULSLO
Kapitul

814 14 Brat
IÔQ: 37 92

podpis štatutárneho zástupcu a pečiatka

V Bratislave dňa 29. marec 2022

K žiadosti priložte najmä nasledovné dokumenty:

• kópiu dokladu o registrácií organizácie žiadateľa, alebo iného dokladu osvedčujúceho právnu subjektivitu
žiadateľa - v prípade mimovládnych organizácií (napr. neziskové organizácie, občianske združenia) je to
najmä kópia stanov, resp. štatútu organizácie opatrené pečiatkou MV SR a iné; v prípade právnickej
osoby, resp. v prípade fyzickej osoby - podnikateľa príslušná fotokópia výpisu z obchodného,
živnostenského, prípadne iného registra,

• doklad o menovaní štatutárneho zástupcu organizácie (nevyžaduje sa v prípade, ak je táto informácia
uvedená vo výpise z príslušného registra),

• kópiu potvrdenia o pridelení identifikačného čísla organizácie a potvrdenia o pridelení daňového
identifikačného čísla organizácie (IČO a DIČ),

• kópiu dokladu o založení účtu žiadateľa (kópia zmluvy o bežnom účte organizácie zriadenej pre účely
dotácií)

• čestné vyhlásenie žiadateľa v zmysle článku 3 bod. 3 písm. a) nariadenia

• v prípade žiadosti o poskytnutie dotácie na zabezpečenie financovania úpravy plôch vhodných na tvorbu
a realizáciu legálnych grafitov je potrebné k žiadosti o poskytnutie dotácií priložiť tiež súhlas vlastníka
dotknutej plochy vrátane dokladu preukazujúceho vlastníctvo k dotknutej ploche.

UPOZORNENIE k zasielaniu vyplnených žiadostí

Žiadosti je potrebné zaslať:
1. v jednom exemplári na predpísanom formulári spolu s požadovanými povinnými prílohami na adresu: Mestská
časť Bratislava-Nové Mesto, Miestny úrad, Junácka 1, 832 91 Bratislava
2. v elektronickej podobe ako dokument word na adresu: dotacie@banm.sk, alebo prednosta@banm.sk

Príloha č. 2
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Čestné vyhlásenie

Podpísaný(á) štatutárny(a) zástupca(kyňa) meno, priezvisko, titul:
JozefKákoš, Mgr.

···················································· ··························································· ································
organizácie (názov organizácie, príp. meno žiadateľa)

Depaul Slovensko, n.o.
··················································································································································
so sídlom/miestom podnikania

Depaul Slovensko, Kapitulská 308118, Bratislava

········································································································································•········
požadujúci dotáciu na projekt (názov projektu)

Teplá a výživná stravapre chorych ľudí bez domova
····································•······································································ ····································

čestne vyhlasujem, že

1. nie som dlžníkom (dlžníčkou) mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, hlavného mesta SR Bratislavy,
žiadnej mestskej časti v Bratislave,

2. nie som (organizácia) v konkurze ani nebolo začaté konkurzné ani reštrukturalizačné konanie, nebol voči
mne (organizácii) podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, ani nebol zamietnutý návrh pre nedostatok
majetku a nie som (organizácia) v likvidácii, nie je vedené exekučné konanie,

3. mám vyrovnané všetky finančné vzťahy (nemám nedoplatky) voči Daňovému úradu, sociálnej poisťovni
a zdravotným poisťovniam,

4. neporušil som zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania,
5. beriem na vedomie, že budem hospodáriť s poskytnutými verejnými prostriedkami a budem postupovať

podľa ustanovení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších
predpisov a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov,

6. zaväzujem sa vrátiť úroky z poskytnutej dotácie za obdobie dlhšie ako 3 mesiace na účet mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto po odpočítaní poplatku za vedenie účtu,

7. nie som platcom dane z pridanej hodnoty";
8. som registrovan)'Hl platcom dane z pridane:i hodnoty a vyhlasujem, že táto nebude pri zúčtovaní dotácie

po,•ažovaná za oprávnený v:í•davok*
9. budem archivovať všetky finančné doklady týkajúce sa poskytnutej dotácie najmenej 5 rokov
IO. projekt nie je podporený z iných prostriedkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto alebo

Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
11. povinné prílohy k žiadosti evidované u poskytovateľa dotácií sú k dátumu podania žiadosti aktuálne
12. pravdivo som uviedol všetky údaje v žiadosti i v prílohách vrátane jednotlivých položiek v rozpočte.

...-EPAULSLO
Kapit

814 14 Br
,,,..,,..,, 37 9~

/
podpis štatutárneho zástupcu a pečiatka

V Bratislave dňa 29.3.2022

* nehodiace sa prečiarknite
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