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2009 - 2010
Pridelené dotácie v rokoch 2009-2010

Pridelené dotácie občianskym združeniam v roku 2009 
Pridelené dotácie na podporu rozvoja sociálnej starostlivosti a sociálnej pomoci 2009 
Pridelené dotácie občianskym združeniam v roku 2010 
Pridelené dotácie na podporu rozvoja sociálnej starostlivosti a sociálnej pomoci 2010 

Dokumenty

Metodické usmernenie k výnosu 

Výnos MPSVR SR z 5.decembra 2007 č. 29775/2007- II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MPSVR SR v znení výnosu MPSVR SR z 26. novembra 2008 č.
23609/2008-II/1 (.PDF) 
Výnos MPSVR SR z 26.novembra 2008 č. 23609/2008-II/1 (.PDF) 

VZOR Žiadosti o poskytnutie dotácie na rekondično-rehabilitačné pobyty a integračné pobyty, na programy socálnej rehabilitácie (.RTF)
VZOR Žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb a na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (.RTF)
VZOR Žiadosti o poskytnutie dotácie na humanitnú starostlivosť (.RTF)
VZOR Žiadosti na výkon osobitného príjemcu (.RTF)
VZOR Žiadosti o poskytnutie dotácie na stravu (.RTF)
VZOR Žiadosti o poskytnutie dotácie na školské potreby (.RTF)
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