1: TEXTOVÁ ČÁST
Žádost o poskytnutí finančních prostředků státního rozpočtu na programy protidrogové
politiky, prevence kriminality a ostatních sociálně patologických jevů
v roce 2008

Evidenční číslo projektu: (vyplní

Název projektu:

MŠMT)

Části formuláře :
A.

B.

Obecná část - základní informace o žadateli
Specifická část - souhrnná informace o projektu
Díl 1 – Údaje o projektu, na který je žádána dotace ze státního rozpočtu v roce 2008
Díl 2 – Personální zajištění
Díl 3 – Stanovisko k předkládanému projektu
Díl 4 - Čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele o vyrovnání závazků organizace vůči
státu ke dni žádosti o dotaci
Díl 51 – Rozpočet projektu na rok 2008 podle zdrojů a přehled získaných finančních
prostředků na projekt v posledních 2 letech
Díl 61 – Rozpočet projektu (neinvestiční náklady) a požadovaných finančních prostředků
od MŠMT na rok 2008 podle nákladových položek
Díl 71 – Ostatní osobní náklady; přehled dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
celkových honorářů a požadavků finančních prostředků od MŠMT na ostatní osobní
náklady pro rok 2008
Díl 81 – Tabulka pro pobytové a víkendové akce

Vyplňte příslušné body Specifické části žádosti s ohledem na Program, ke kterému se hlásíte.
K formuláři dále přiložte:
1.

Ověřenou kopii dokumentu potvrzujícího vznik organizace nebo oprávnění k činnosti
•

občanská sdružení – stanovy s registrací u MV ČR

•

církevní právnické osoby – výpis z registru MK ČR

•

obecně prospěšné společnosti – výpis z rejstříku OPS u KOS

•

fyzické osoby – živnostenský list

2.

Zprávu supervizora za kalendářní rok 2006 (pokud projekt nebyl MŠMT v roce 2006 finančně
podpořen)

3.

Průběžnou zprávu za I.pololetí roku 2007

4.

Účetní závěrku za účetní období 2006 (ověřenou kopii)

Upozornění:
Žádost musí být podána MŠMT do 20. října 2007 ve třech papírových vyhotoveních
včetně příloh (jeden originál včetně účetní závěrky za rok 2006 a dvě kopie projektu včetně
průběžné zprávy o realizaci projektu od 1. 1. - 30. 6. 2007 a zprávy supervizora, pokud byl
v roce 2007 projekt realizován) + v jedné elektronické (pouze na CD). V případě změn v
předloženém projektu je povinností předkládající organizace o těchto změnách písemně
informovat MŠMT do 14 dnů.
Statutární orgán potvrzuje, že projekt schválil a doporučil k předložení do příslušného dotačního
programu a potvrzuje pravdivost uváděných údajů:

Dne:
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Podpis a razítko:

Díl 8 až Díl 8 jsou v samostatném souboru Ekonomická část žádosti Programu II na rok 2008
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A - Obecná část žádosti o poskytnutí finančních prostředků státního rozpočtu
(dále jen „dotace“) pro rok 2008
1. Specifikace dotačního programu:
(projekt přiřaďte k jednomu z Programů protidrogové politiky dle Národní strategie protidrogové politiky
a akčního plánu vlády k této Strategii – vybraný Program podtrhněte!!!!)

Program II a III na podporu aktivit a služeb v oblasti:
1. Podpora aktivit zaměřených na protidrogovou politiku
2. Podpora aktivit zaměřených na prevenci kriminality a ostatních sociálně patologických jevů
dle podmínek uvedených v Manuálu pro předkladatele projektů na rok 2008 ( č.j. 19516/2007-24)
1.1. Název projektu:

2. Identifikační údaje o předkládající organizaci/žadateli:
Název příjemce dotace (žadatele):
IČO:

DIČ:

Ulice:
Město:

PSČ:

Kraj:
Telefon / fax:

E – mail:

Statutární zástupce:
Specifikace práv.
postavení
organizace 1)
Bankovní spojení:
Dotace bude poskytnuta převodem na účet příjemce:
1)

specifikace právního postavení organizace musí být doložena např. číslem a datem výpisu z obchodního rejstříku,
resp. číslem a datem registrace na MV apod.

Číslo a datum registrace u MV
(občanské sdružení):
Oddíl a vložka o. p. s. v obchodním rejstříku
(obecně prospěšná společnost):
Datum evidence na MK
(církevní právnická osoba):
U jiného typu subjektu uveďte registraci zřizovatele:

2.1. Místně příslušný finanční úřad, vč. adresy jeho sídla:
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3. Statutární orgán (statutární zástupci organizace)
I.

Jméno, titul, funkce:
Kontaktní adresa:
Telefon/Fax:
E-mail:

II.

Jméno, titul, funkce:
Kontaktní adresa:
Telefon/Fax:
E-mail:

III.

Jméno, titul, funkce:
Kontaktní adresa:
Telefon/Fax:
E-mail:

3.1. Kontaktní osoba žadatele:
Jméno, titul, funkce:
Kontaktní adresa:
Telefon/Fax:
E-mail:

4. Charakteristika organizace s ohledem na dosavadní zaměření činnosti
4.1. Typy poskytovaných služeb:

4.2. Cílové sociální skupiny, jimž jsou služby především určeny
(označte nejvýše tři kategorie)
a) děti do 18 let,
b) mládež do 26 let, (věkový
limit 35 let)
c) rizikové skupiny dětí a
mládeže,
d) senioři,
e) osoby se zdravotním
postižením,
f) osoby v nepříznivé sociální
situaci,

g) příslušníci národnostních
menšin,
h) romská komunita (specifické
problémy),
i) osoby, ohrožené drogami
nebo na drogách závislé,
j) uprchlíci, cizinci,
k) krajané,
l) obyvatelé venkova,
m) jiné.
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4.3. Další projekty realizované předkládající organizací v roce 2007 vztahující se
k problematice primární prevence:
4.4. Působnost organizace (uveďte jednu možnost, která v působnosti převažuje)
4.4.1.

Mezinárodní (územní vymezení):

4.4.2.

Celostátní:

4.4.3.

Krajská (název nebo názvy krajů):

4.4.4.

Místní/regionální (název lokality):

4.5. Počet placených zaměstnanců v organizaci (aktuální stav) VYPLŇUJÍ POUZE NNO
Pracovní poměr
Zaměstnanci
Pracovníci na DPP
Pracovníci na DPČ

Počet osob

Přepočteno na plné úvazky
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B. Specifická část žádosti o poskytnutí dotace na programy protidrogové politiky, prevence
kriminality a ostatních sociálně patologických jevů pro rok 2007
(občanského sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby a jiného subjektu
poskytujícího služby v oblasti protidrogové politiky)

Díl 1 – Údaje o projektu, na který je žádána dotace ze státního rozpočtu, v roce 2008
5. Doba realizace projektu: od

do

(uveďte termín zahájení realizace projektu a uvažovaný termín ukončení projektu (např.
od 1. 1. 1997 do 31. 4. 2007). Pokud neuvažujete o ukončení projektu a hodláte projekt
realizovat kontinuálně bez časového omezení, uveďte do termínu ukončení projektu “x”.)
5.1. Místo realizace projektu:
5.2. Číslo certifikátu (vydaného MŠMT dle usnesení vlády č. 693/2006 k zavedení systému
certifikací v oblasti primární protidrogové prevence):
5.3. Ve kterém kraji je/bude projekt realizován:
5.4. Byl projekt dotován ze státního rozpočtu ?
Pokud ano, uveďte, kterým orgánem a v jaké výši:
V r. 2004:

Kč , název ústř. orgánu státní správy:

V r. 2004:

Kč , název ústř. orgánu státní správy:

V r. 2005:

Kč , název ústř. orgánu státní správy:

V r. 2005:

Kč , název ústř. orgánu státní správy:

V r. 2006:

Kč , název ústř. orgánu státní správy:

V r. 2006:

Kč , název ústř. orgánu státní správy:

5.5. Předpokládané zdroje financování pro daný projekt v roce 2008:
Zdroje
Vlastní zdroje žadatele
Státní rozpočet
Územní rozpočty krajů
Rozpočty obcí
Zahraniční zdroje
Ostatní zdroje
Celkem

Celkem

%

6. Základní idea a stručný obsah projektu:

7. Charakteristika prostředků a metod k dosažení stanovených cílů:
8. Potřebnost a význam realizace projektu:
9. Cílová skupina:
(charakterizujte cílovou skupinu – blíže specifikujte podle projektu)
9.1. Věk cílové skupiny (možno vybrat více možností):

děti do 6 let
6–14 let
15–18 let
18 a více
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10. Jak poskytovaná služba pozitivně ovlivní cílovou skupinu, kteří budou do projektu
zapojeni (jaký je cílový stav, čeho chcete prostřednictvím služeb dosáhnout):
11. Uveďte prostory, kde je nebo bude projekt realizován: VYPLŇUJÍ POUZE NNO
(adresa/y místa realizace, popis, specifické podmínky)
12. Popište způsob, jak bude se zájemcem o poskytovanou službu jednáno:
(Popište způsob uzavírání dohody o poskytování služeb se zájemcem o službu a uveďte formu
uzavírané dohody – ústní/písemná)
13. Popište způsob ukončení poskytování služeb (jak ze strany uživatele služeb, tak ze strany
organizace):
14. Uveďte, kde se mohou případní zájemci o službu nebo uživatelé jiných služeb dozvědět
o Vámi nabízených a poskytovaných službách:
•
•
•
•
•
•

internetové stránky organizace
aktualizovaná nabídka v katalogu služeb
placená anonce ve Zlatých stránkách
tištěné informační letáky pro klienty
zveřejňování výročních zpráv
občasné články či pořady v médiích masové komunikace apod.

15. Popište způsob vyřizování stížností ze strany uživatelů služeb:
16. Realizátor projektu (řešitel)
Jméno, titul, funkce:
Organizace:
Adresa:
Telefon/Fax:
Typ adresy:

1 – adresa organizace
2 – adresa provozní jednotky
3 – pracoviště

4 – trvalé bydliště u fyzické osoby
5 – přechodné bydliště
6 – doručovací adresa

17. Počet pracovníků podílejících se na realizaci projektu, jejichž činnost není hrazena
z mzdových prostředků ani z OON (např. fakturující):
18. Další významné údaje:

(zde doplňte další relevantní údaje o Vámi poskytovaných službách, které se vztahují
k předkládaníému projektu)
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Díl 2 – Personální zajištění
1. Pracovní tým
1.1 Popište složení pracovního týmu zařízení:
1.2 Popište organizační strukturu zařízení (přiložte také schématický náčrt organizační struktury
zařízení):
1.3 Popište, jak je organizováno vzdělávání zaměstnanců:
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2. Základní informace o realizátorovi projektu
2.1 Titul, jméno a příjmení
2.2 Stručné profesní curriculum vitae
(vzdělání, akademické a vědecké hodnosti, dosavadní odborná, výzkumná, pedagogická činnost,
odborné výcviky, autorské vybrané publikace vztahující se k tématu):

Prohlášení realizátora projektu
Potvrzuji, že odpovídám za realizaci projektu:
dne : ......................... podpis / razítko………………………………………………………………
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3. Základní informace o garantovi projektu
3.1 Titul, jméno a příjmení
3.2 Stručné profesní curriculum vitae
(vzdělání, akademické a vědecké hodnosti, dosavadní odborná, výzkumná, pedagogická činnost,
odborné výcviky, autorské vybrané publikace vztahující se k tématu):

Prohlášení odborného garanta
Potvrzuji, že jsem se s předkládaným projektem seznámil a přebírám za něj odbornou garanci
dne : ......................... podpis / razítko………………………………………………………………
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4. Základní informace o supervizorovi projektu

4.1 Titul, jméno a příjmení
4.2.Stručné profesní curriculum vitae
(vzdělání, akademické a vědecké hodnosti, dosavadní odborná, výzkumná, pedagogická činnost,
odborné výcviky, autorské vybrané publikace vztahující se k tématu):

Prohlášení supervizora
Potvrzuji, že jsem se s předkládaným projektem seznámil a přebírám v něm supervizi
dne : ......................... podpis / razítko……………………………………………………..

Supervize je strukturované uvažování nad konkrétními problémovými situacemi, které vznikly v interakci
jednotlivého pracovníka s uživateli, případně s příbuznými uživatele nebo i s dalšími pracovníky, přičemž těžiště
procesu spočívá ve vzdělávání (rozvoji kompetence) pracovníka, zatímco prvek kontroly je méně výrazný

20

Díl 3 – Stanovisko k předkládanému projektu

Vyjádření krajského školského koordinátora prevence
(MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÉHO SÍDLU PŘEDKLADATELE)
Seznámil jsem se s předkládaným projektem.
K projektu považuji za důležité dodat následující:

datum.......................jméno (čitelně), razítko, podpis.................................................................................

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Díl 4 Prohlášení o bezdlužnosti organizace vůči orgánům státní správy, zdravotní pojišťovně,
orgánům sociálního zabezpečení, vůči obcím a územním samosprávným celkům

Osoba, která prohlášení vydává:
Jméno a příjmení:
Název organizace:
Adresa/Sídlo:

Kontakt/tel.:
E.mail.adresa:
IČ/DIČ:

Název projektu:

Prohlašuji, že organizace ke dni podání žádosti nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti
ve vztahu ke státnímu rozpočtu, zdravotní pojišťovně, orgánům sociálního zabezpečení,
rozpočtu obce ani vůči rozpočtu územního samosprávného celku.

Dne

Statutární zástupce organizace:
Jméno a příjmení:
Podpis:

Razítko organizace:

Kontrola, zda je žádost kompletní

Vše doporučujeme pozorně zkontrolovat, neboť neúplné žádosti (s chybějícími údaji) mohou
být vyloučeny z dotačního řízení.

Podívejte se ještě jednou, zda
 jste vyplnili všechny požadované údaje ve formulářích žádosti
(textová část a ekonomická část),
 neuvádíte vzájemně si odporující údaje,
 jste podrobně a výstižně popsali Vámi nabízené služby,
 jste přehledně zpracovali a dobře propočetli rozpočet projektu,
 máte stanoviska k předkládanému projektu,
 přiložili požadované přílohy :

o ověřenou kopii dokumentu potvrzujícího vznik organizace nebo oprávnění
k činnosti,
o účetní uzávěrku za rok 2006 podepsanou statutárním zástupcem organizace,
o závěrečnou zprávu o realizaci programu za rok 2006 (pokud byl realizován),
o průběžnou zprávu o realizaci programu za rok 2007 (pokud je realizován),
o platnou akreditaci vzdělávacího programu,
o zprávu supervizora o probíhající supervizi (pokud je či byl program
realizován).
o kopii certifikátu u projektů primární prevence v rámci protidrogové politiky
vydaným MŠMT
 jste podepsali prohlášení na první stránce formuláře,
 máte jeden originál a 2 kopie písemných vyhotovení žádosti
 máte elektronickou verzi žádosti ( pouze na CD)

Termín uzávěrky pro podání žádostí: 20. října 2007 (rozhodující je datum poštovního razítka)
Všechny žádosti obdržené po této lhůtě budou automaticky zamítnuty!

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
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