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         KARLOVARSKÝ KRAJ				
              RADA KRAJE



PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU AKTIVIT V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ U DĚTÍ A MLÁDEŽE – ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY


Rada Karlovarského kraje (dále jen „rada“) se usnesla na těchto Pravidlech pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti rizikového chování u dětí a mládeže  - odbor školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „pravidla“)


Čl. 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Pravidla upravují poskytování příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci preventivních aktivit v oblasti rizikového chování u dětí a mládeže „Preventivní programy realizované školami, školskými zařízeními v roce 2010“ (dále jen „preventivní program“).

	Příspěvkem se pro účely těchto pravidel rozumí finanční dotace, poskytnutá z rozpočtu Karlovarského kraje /dále jen „kraj“/ dle zákona o krajích. Zákon č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o krajích“) 


	Příspěvek se poskytuje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení v územní působnosti Karlovarského kraje zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení.


	Příspěvek bude poskytnut na základě předložené písemné žádosti (dále jen „žádost“) zpracované v souladu s těmito pravidly. 


	Na poskytnutí příspěvku není právní nárok. 



Čl. 2
ÚČEL

Cílem poskytnutí příspěvku je podpora škol a školských zařízení, které jsou samy realizátorem preventivních programů.

	Cílem preventivních programů by mělo být osvojení základních kompetencí v oblasti zdravého životního stylu, prevence rizikového chování a rozvoj dovedností, které vedou u dětí a mládeže k odmítání všech forem sebedestrukce, projevů agresivity a porušování zákona, k osvojení pozitivního sociálního chování a k rozvoji osobnosti. 

Klíčové prvky plánovaných preventivních programů a aktivit předkládaných v rámci Preventivního programu musí být v souladu s prioritami, kterými jsou zdůvodnění hledisek, jasně formulované cíle 
a hodnocení umožňující měřit efektivitu intervence. Prvky výše uvedené a potencionální rozsah naplňování jsou hlavními kritérii ve výběrovém řízení. V odůvodněných případech je možné financovat i projekty, které již byly realizovány se státní podporou v minulém období, nezbytnou podmínkou zařazení do výběrového řízení, je však hodnocení již uskutečněných preventivních aktivit (s vazbou na předkládaný program). 



Čl. 3
ZAMĚŘENÍ PROGRAMŮ

Zaměření preventivních programů, které mají vztah ke vzdělávacím aktivitám, musí být v souladu s příslušnými rámcovými vzdělávacími programy a školními vzdělávacími programy. Priority specifické primární prevence jsou:

projekty zaměřené na prevenci užívání legálních drog (alkohol, tabák, medikamenty),
	vzdělávací projekty a aktivity zaměřené na oblast specifické primární prevence, prevence rizikového chování,
	projekty vzdělávání pedagogů v oblasti prevence rizikového chování, zdravého životního stylu a tvorby pozitivního sociálního klimatu ve školách, 
projekty zaměřené na včasnou intervenci v oblasti specifické primární prevence,
projekty kontinuální práce s rodiči a monitorování situace mimo školu (rodičovské skupiny, vliv rodičů na specifickou primární prevenci), 
	projekty zaměřené na podporu práce školních metodiků prevence a metodiků prevence pracujících v pedagogicko-psychologických poradnách,

projekty zaměřené na práci s rizikovou populací (projekty zaměřené na problematiku prevence šikany, násilí, domácího násilí, komerčního sexuálního zneužívání apod.),
projekty zaměřené na zvyšování právního vědomí v oblasti specifické primární prevence rizikového chování a specifické primární prevence užívání návykových látek,
	projekty zaměřené na práci s národnostními menšinami specificky v oblasti rizikového chování. 


Čl. 4 
HARMONOGRAM 

Žadatelé o poskytnutí dotace podají svou žádost do 15. května 2010 (včetně). 

Žádost se podává na předepsaném formuláři – viz Příloha č. 1 pravidel, který je k dispozici na oddělení vzdělávání, odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje (dále jen „příslušný odbor“) a na internetových stránkách kraje.

Žádosti přijímá 
Krajský úřad Karlovarského kraje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Eva Cíchová
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

Příslušný odbor zkontroluje úplnost žádosti a vede evidenci předložených žádostí a poskytnutých příspěvků. 

	Před odevzdáním žádosti lze provádět konzultace u metodiků prevence v pedagogicko-psychologických poradnách. Žádosti nelze po odevzdání měnit a doplňovat. Žádosti, které nebudou splňovat všechny náležitosti uvedené v příloze č. 1  pravidel, budou z dalšího výběru programů vyřazeny.


	Žadatelé podají své žádosti na předepsaných formulářích (včetně příloh) v originále a v jedné kopii, včetně podrobného zpracování projektu v maximálním rozsahu tři strany A4 (programy se předkladatelům nevracejí).


	Předložené žádosti budou hodnoceny metodiky prevence pedagogicko-psychologických poraden 
a příslušným odborem. O výsledcích budou předkladatelé informováni prostřednictvím internetových stránek kraje.


	S žadatelem, jemuž byl příspěvek schválen, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí příspěvku (dále jen „smlouva“). Vzor smlouvy je přílohou č. 3 těchto pravidel. 



Čl. 5
VYMEZENÍ VYUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

	V rámci realizace projektů nesmí být příspěvek použit na: 
	úhradu výdajů na pohoštění a dary (pohoštěním není společné stravování poskytované účastníkům akcí, soustředění a výcvikových táborů),

úhradu pořízení investičního majetku,
dotace jiným fyzickým nebo právnickým osobám, které nespolupracují na realizaci projektů,
úhradu leasingu osobních automobilů a dalšího hmotného majetku,
úhradu cestovních náhrad nad rámec stanovený příslušnými ustanoveními zákoníku práce o cestovních náhradách  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
	nákup či opravu prostředků výpočetní ani jiné techniky či spotřební elektroniky (videa, fotoaparáty, mobilní telefony, atd.),  
	mzdy zaměstnanců; mohou z nich být hrazeny pouze ostatní platby za provedenou práci na krytí ostatních osobních nákladů (např. úhrada dohod o provedení práce – „lektorné“), přičemž tato položka musí být v žádosti vyznačena. Platby za provedenou práci musí být podloženy prvotními doklady, zejména doklady o počtu odpracovaných hodin. 
	
	Finanční prostředky nejsou dále určeny na další vzdělávání pedagogů (kromě vzdělávání zaměřeného na priority uvedené v Čl. 3) ani na nákup pomůcek mimo program.

Příspěvek je účelově vázán a nemůže být použit na akce investičního charakteru. 


Všechny podpořené projekty by při své propagaci, v hodnoceních a ve výročních zprávách měly uvádět informaci o příspěvku.


Čl. 6
ZPŮSOB A TERMÍN VYÚČTOVÁNÍ

Vyúčtování přidělených finančních prostředků spolu s avízem případné vratky předloží realizátoři programů příslušnému odboru dle podmínek uvedených ve smlouvě.  

	Vyhodnocení vybraného programu provede realizátor projektu formou závěrečné zprávy, kterou doručí po realizaci programu zároveň s vyúčtováním poskytnutého příspěvku odboru školství, mládeže a tělovýchovy do konce kalendářního roku. 


	Finanční prostředky lze použít do 31. prosince 2010 a nelze je převádět do roku následujícího.


	V případě neoprávněného použití nebo zadržení přidělených finančních prostředků budou uplatňovány sankce podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.



Čl. 7
KONTAKTY

Krajský školský koordinátor prevence 
Ing. Eva Cíchová
Krajský úřad Karlovarského kraje,
odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
eva.cichova@kr-karlovarsky.cz
tel.: 353 502 446

Metodik prevence PPP Cheb 
Mgr. Petra Spieglová
petra.spieglova@ppp-cheb.cz
Pedagogicko-psychologická poradna Cheb
Palackého 108, 350 02 Cheb
tel.: 354 439 396
Metodik prevence PPP Karlovy Vary
Mgr. Martina Fialová
Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary
Západní 15, 360 26 Karlovy Vary
pppkv@quick.cz" mfialova@pppkv.cz
tel.: 353 176 522


Metodik prevence PPP Sokolov
Mgr. Hana Taušnerová
Pedagogicko-psychologická poradna Sokolov
Žákovská 716/1, 356 01 Sokolov
ppp.sokolov@volny.cz
tel.: 352 604 964


Čl. 8
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

	Tato pravidla byla schválena usnesením rady č. RK XXX/04/10 ze dne 1. dubna 2010. 
	Tato pravidla nabývají účinnosti dnem jejich schválení.  



Přílohy:
č. 1 -  Žádost o poskytnutí příspěvku
č. 2 -  Podrobný položkový rozpis nákladů 
č. 3 -  Vzor smlouvy


V Karlových Varech dne 



								       

																      			                                                     PaedDr. Josef Novotný v. r.
								     hejtman Karlovarského kraje

