
Rok
Osoby so zdravotným  

postihnutím
Osoby ohrozené sociálnym vylúčením

2014

1) Implementácia NP Terénna sociálna práca                                                                     

2) Podpora opatrovateľskej služby - Diecézna charita, 

Žilina                                                                                          

3) Podpora  sociálnej služby - Nízkoprahové denné centrum 

sv. Vincenta - Diecézna charita, Žilina                   4) 

Implementácia projektov: Požičovňa pracovného náradia, 

Zvýšenie bezpečnosti detí z ul. Bratislavská, Účinné 

vzdelávanie detí MRK  a ich rodinných príslušníkov, 

Bezpečne cestou necestou, Hodina deťom a podobne                                                                                  

5) Podpora prevencie sociálno-patologických javov 

(týranie) - OZ Náruč                                                                             

1) Inštitucionálna a grantová podpora - 

oblasť sociálna, zdravotná a bytová                                                                  

2) Pravidelná aktualizácia web stránky 

- zverejňovanie príkladov dobrej 

praxe, aktivity - vytvorenie stránky = 

ocenenie ZMOS "Oskar bez bariér"                                                     

3) Občanom v hmotnej núdzi 

poskytovanie jednorázovej dávky HN 

(JDHN) v období rokov 2014 - 2018                                                              

4) Pochovávanie zomrelých občanov 

v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. v 

období rokov 2014 - 2018

2015

1) Implementácia NP Terénna sociálna práca  (do 10/2015)                                                                                           

2) Podpora opatrovateľskej služby - Diecézna charita, 

Žilina                                                                                                   

3) Podpora  sociálnej služby - Nízkoprahové denné centrum 

sv. Vincenta - Diecézna charita, Žilina Implementácia 

projektov: Požičovňa pracovného náradia, Zvýšenie 

bezpečnosti detí z ul. Bratislavská, Účinné vzdelávanie detí 

MRK  a ich rodinných príslušníkov, Bezpečne cestou 

necestou, Hodina deťom a podobne                                                                                  

4) Podpora prevencie sociálno-patologických javov 

(týranie) - OZ Náruč                                                               

5) Zbierka šatstva - Nadácia Pontis                                                   

1) 2/2015 - založenie Rady seniorov 

mesta Žilina (31 členov)                                  

2) Inštitucionálna a grantová podpora - 

oblasť sociálna, zdravotná a bytová                               

3) Pravidelná aktualizácia web stránky

ľ

Rodina a deti Seniori

1) Implementácia Národného projektu (NP)  Podpora 

opatrovateľskej služby                                                                                                        

2) Modernizácia zariadení sociálnych služieb v ZP mesta 

Žilina                                                                         3) 

Aktívne starnutie - prezentácia seniorov -  Festival 

seniorov, v ČR - Deň seniorov - Praha 15

1) Modernizácia zariadení 

sociálnych služieb v ZP mesta 

Žilina - detské jasle (2) 

Skvalitňovanie a zefektívnenie poskytovaných sociálnych služieb mestom Žilina v období rokov 2014 - 2018 

1) Modernizácia a debarierizácia 

interiérových priestorov 

zariadení sociálnych služieb v ZP 

mesta Žilina - destské jasle (2) 

1) Rekonštrukcia priestorov kultúrneho domu v mestskej 

časti Bytčica ->  5/2015  - otvorenie Denného centra 

Dlhá 1, Bytčica  (DC)  - nová sociálna služba                                                                                                            

2) 9/2015 - rozšírenie priestorov DC v Bytčici pre 

záujmové aktivity členov                                                                             

3) Implementácia Národného projektu  Podpora 

opatrovateľskej služby  (10/2015 ukončenie NP)                                    

4) Modernizácia zariadení sociálnych služieb v ZP mesta 

Žilina                                                                                    

5) Vytvorenie komunitnej záhrady DC A. Kmeťa                           

6) Aktívne starnutie - prezentácia seniorov -Festival 

seniorov, Deň seniorov - Praha 15 a podobne



2016

1) Implementácia nového NP Terénna sociálna práca  v 

obciach I                                                                                                

2) Podpora opatrovateľskej služby - Diecézna charita, 

Žilina  - navýšenie FP                                                                                        

3) Podpora  sociálnej služby - Nízkoprahové denné centrum 

sv. Vincenta - Diecézna charita, Žilina                   4) 

Implementácia projektov: Požičovňa pracovného náradia, 

Účinné vzdelávanie detí MRK  a ich rodinných 

príslušníkov, Hodina deťom, Zbierky oblečenia, školských 

potrieb - Nadácia Pontis a podobne                                              

5) Podpora prevencie sociálno-patologických javov 

(týranie) - OZ Náruč                                                                                  

6) Poskytovanie sociálneho poradenstva , sociálno právna 

ochrana - OZ Návrat                                                   7) 

Riešenie nepriaznivej sociálno-ekonomickej, bytovej 

situácie obyvateľov Bratislavská 54, 56  - mimoriadna 

situácia/požiar                                                                           

8) Otvorenie nového administratívneho pracoviska TSP 

- Košická  8392/2A                                                                                        

9) OP Potravinová a materiálna pomoc - Diecézna 

charita Žilina - spolupráca

1) Inštitucionálna a grantová podpora - 

oblasť sociálna, zdravotná a bytová                                 

2) Pravidelná aktualizácia web stránky

2017

1) Implementácia nového NP Terénna sociálna práca  v 

obciach I                                                                                                

2) Podpora opatrovateľskej služby - Diecézna charita, 

Žilina                                                                                          

3) Podpora  sociálnej služby - Nízkoprahové denné centrum 

sv. Vincenta - Diecézna charita, Žilina                   4) 

Implementácia projektov: Požičovňa pracovného náradia, 

Účinné vzdelávanie detí MRK  a ich rodinných 

príslušníkov, Hodina deťom, Zbierky oblečenia, školských 

potrieb - Nadácia Pontis, Šport nás spája, Spolu v bezpečí a 

podobne                                                                       5) 

Podpora prevencie sociálno-patologických javov (týranie) - 

OZ Náruč  - navýšenie FP                                                                            

6) Poskytovanie sociálneho poradenstva , sociálno právna 

ochrana - OZ Návrat                                                                

7) OP Potravinová a materiálna pomoc - Diecézna charita 

Žilina - spolupráca

1) Založenie Nadácie Mesta Žilina - 

pomoc osobám ŤZP a v 

nepriaznivej sociálnej situácií                                           

2) Inštitucionálna a grantová podpora - 

oblasť sociálna, zdravotná a bytová                               

3) Pravidelná aktualizácia web stránky

1) Detské jasle, Veľká Okružná 

82 - stavebné opravy II. etapa             

2) Modernizácia interiérových 

priestorov

1) Zakúpenie osobného motorového vozidla, 

veľkokapacitnej práčky, kuchynského robota, 

elektrického sporáka, viacúčelových kresiel, elektricky 

polohovateľných postelí ... Úsmev - ZpS, príprava a 

projektová dokumentácia - zateplenie budovy  Úsmev - 

ZpS, Osikova 26                                                                                              

2) Denné centrum A. Kmeťa 38 - oprava zvodov, 

vonkajšej omietky, balkónov, strechy                                             

3) Jedáleň Námestie J. Borodáča 1 - oprava strechy,  

Jedáleň Lichardova 44  oprava priestorov - 

elektroinštalácií                                                                                   

4) Festival seniorov, Deň seniorov - Praha 15

1) Detské jasle, Veľká Okružná 

82  - rozsiahle stavebné opravy I. 

etapa                                               

2) Modernizácia interiérových 

priestorov

1) Stavebné úpravy zariadenia Denný stacionár, 

Námestie J. Borodáča 1 - > nová sociálna služba                                   

2) Otvorenie Fit parku pre seniorov - DC Námestie J. 

Borodáča 1                                                                              

3) Denné centrum A. Kmeťa 38 - riešenie havarijného 

stavu - výmena zariadenia kotolne (mesto Žilina, MF 

SR)                                                                                   

4) DC Bytčica - stavebné interiérové opravy, 

revitalizácia záhrady                                                                                

5) 8/2016 - poskytovanie novej sociálnej služby - 

stavebné opravy priestorov SZZ Trnové - otvorenie 

nového zariadenia = Denné centrum, Ovocinárska 33                                    

6) DC Strážov -stavebné interiérové opravy /výmena 

okien, dverí, zateplenie                                                       

7) 3/2016 - nová sociálna služba - prepravná služba                            

8) Modernizácia zariadení sociálnych služieb v ZP mesta 

Žilina  - jedálne (nákup konvektomatov - Jedáleň 

Námestie J. Borodáča 1, Lichardova 44  a podobne)                                                                                 

9) Festival seniorov, Deň seniorov - Praha 15



2018

1) Implementácia NP Terénna sociálna práca  v obciach I                                                                                                

2) Podpora opatrovateľskej služby - Diecézna charita, 

Žilina                                                                                          

3) Podpora  sociálnej služby - Nízkoprahové denné centrum 

sv. Vincenta - Diecézna charita, Žilina                   4) 

Implementácia projektov: Požičovňa pracovného náradia, 

Účinné vzdelávanie detí MRK  a ich rodinných 

príslušníkov, Hodina deťom, Zbierky oblečenia, školských 

potrieb - Nadácia Pontis a podobne                                              

5) Podpora prevencie sociálno-patologických javov 

(týranie) - OZ Náruč                                                                              

6) Poskytovanie sociálneho poradenstva, sociálno právna 

ochrana - OZ Návrat                                                      7) 

Stavebné interiérové úpravy - Komunitné centrum, 

Bratislavská 8612                                                                              

8) OP Potravinová a materiálna pomoc - Diecézna charita 

Žilina - spolupráca                                                                                                                             

1) Registrácia novej sociálnej 

služby na podporu zosúlaďovania 

rodinného a pracovného života (§ 

32 b)                                                      

2) Vypracovanie Komunitného 

plánu sociálnych služieb mesta 

Žilina na roky 2019 - 2023                                                

3) Inštitucionálna a grantová podpora - 

oblasť sociálna, zdravotná a bytová                              

4)  Pravidelná aktualizácia web 

stránky                                                               

5) Pomoc osobám ŤZP a v 

nepriaznivej sociálnej situácií - 

Nadácia Mesta Žilina

1) Modernizácia zariadení 

sociálnych služieb v ZP mesta 

Žilina - zariadenia starostlivosti 

o deti do troch rokov veku (2) 

1) Modernizácia zariadení sociálnych služieb  - MT 

vybavenie interiérových priestorov v DC Bytčica                                                     

2) Stavebné interiérové úpravy - Jedáleň, Námestie J. 

Borodáča 1                                                                         

3) Aktívne starnutie - Festival seniorov, Deň seniorov - 

Praha 15


