Preventivní programy realizované školami, školskými zařízeními 
a nestátními neziskovými organizacemi v roce 2006 
v Královéhradeckém kraji 

(Program I.- projekty místního a regionálního charakteru)

Metodický pokyn pro metodiky prevence (okresní metodiky preventivních aktivit),  pro školy, školská zařízení a nestátní neziskové organizace v Královéhradeckém kraji
na rok 2006
	

ÚVOD

Tento metodický pokyn upřesňuje podmínky realizace Programů na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na rok 2006 – Programu č. I – Preventivní programy realizované školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT) vyhlásilo tento program v roce 2005 (Č.j.23663/2005-24). 
Realizace tohoto programu vychází ze Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí 
a mládeže  v působnosti resortu MŠMT na období 2005 - 2008, Národní strategie protidrogové politiky na období 2005 – 2009, Strategie prevence kriminality na léta 2005 – 2008 Dlouhodobého programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky „Zdraví pro všechny v 21. století“ (usnesení vlády č. 1066/2002), Národního plánu boje proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí (2000-2002) a o aktualizaci tohoto plánu na další období (usnesení vlády č. 716/2000) a Návrhu systémového přístupu k péči o dětské a mladistvé delikventy (usnesení vlády č. 1052/1999). 

URČENÍ  DOTACÍ
	
Finanční prostředky na Preventivní programy realizované školami, školskými zařízeními 
a nestátními neziskovými organizacemi (dále jen PP) v roce 2006 budou poskytovány na základě žádostí podaných školou, školským zařízením (dále ŠZ) či nestátní neziskovou organizací (dále NNO). Finanční prostředky mohou být poskytnuty těm NNO, které mají sídlo v Královéhradeckém kraji, realizují projekty určené pro dva a více okresů Královéhradeckého kraje a mají minimálně 3 letou působnost od založení. Programy vycházejí a jejich cíle, obsah i zaměření musejí být v souladu 
se Strategií prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT. Projekty by měly napomoci zejména výchově dětí a mládeže ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a rozvoji osobnosti. Přispívají k výchově ke zdravému způsobu života 
ve školách a školských zařízeních, v rodinách a jiných společenstvích na regionální či celostátní úrovni.
Programy budou financovány ze státního rozpočtu prostřednictvím příslušných krajských úřadů. 
Dotace musejí být využity zejména na rozvinutí preventivních projektů školy, ŠZ či NNO. Nejsou určeny na akce investičního charakteru, ani na mzdy (pouze na krytí ostatních plateb za provedenou práci). 
Finanční dotace MŠMT má iniciovat a umožnit zahájení nebo rozvinutí vybraných  preventivních projektů. Předpokládá se, že aktivity budou koncipovány tak, aby do budoucna mohly být financovány z vlastních zdrojů.
Nezbytnou součástí předkládaných projektů musí být: zdůvodnění východisek, jasně formulované a hodnotitelné cíle a evaluace umožňující měřit efektivitu intervence. Prvky výše uvedené a detailní popis jednotlivých realizovaných aktivit jsou hlavními kritérii ve výběrovém řízení.

U projektů, které již byly realizovány v minulém období, je nezbytnou podmínkou pro zařazení do výběrového řízení evaluace již uskutečněných preventivních aktivit (s vazbou na předkládaný projekt).

   	

Prioritami Programu I. (projekty místního a regionálního charakteru) jsou oblasti :

1.	Vytvoření projektů na podporu zdravého životního stylu ve školách opírajících se o koncepci modelového programu Škola podporující zdraví v MŠ a ZŠ  (www.brana.cz/zdrskola); základní zaměření projektů by mělo vycházet ze zásad, kterými se řídí  tento program; projekty by měly přispívat  k optimalizaci sociálního klimatu a ke změně postojů a chování pedagogů,  žáků a rodičů 
ve škole ve prospěch zdravého životního stylu. 

2.	Vzdělávání pedagogů v oblasti prevence sociálně patologických jevů a zdravého životního stylu 
a  tvorby  pozitivního sociálního klimatu ve školách.

3.	Kooperace mezi školami regionu (spolupráce v oblasti vzdělávací, metodické a strategické v rámci prevence sociálně patologických jevů; realizace stáží a výměn zkušeností).

4.	Kooperace na úrovni regionů (účast na  komunitním projektu „Zdravé město„ a  „Zdravý region„, apod.); tyto programy zabývající se komplexně problematikou rizikových faktorů využívají propojení jednotlivých typů komunitních programů s cílem pozitivně ovlivňovat zdravý způsob života populace.

5.	Projekty zaměřené na práci s národnostními menšinami specificky v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

6.	Projekty v rámci programů specifické primární prevence sociálně patologických jevů a specifické primární prevence užívání návykových látek.

7.	Vzdělávací projekty a aktivity zaměřené na oblast specifické primární prevence sociálně patologických jevů a specifické primární prevence užívání návykových látek.

8.	Projekty kontinuální práce s rodiči a monitorování situace mimo školu, rodičovské skupiny, vliv rodičů na monitoring a specifickou primární prevenci sociálně patologických jevů a specifickou primární prevenci užívání návykových látek.

9.	Projekty zaměřené na podporu práce školních a okresních metodiků preventivních aktivit.

10.	Projekty specifické primární prevence realizované ve školách a školských zařízeních zaměřené 
na práci s rizikovou populací, projekty zaměřené na problematiku prevence užívání návykových látek, šikany, násilí, komerčního sexuálního zneužívání apod.

11.	 Projekty zaměřené na zvyšování právního povědomí v oblasti specifické primární prevence sociálně patologických jevů a specifické primární prevence užívání návykových látek.

Cílem Programu I. je podpora škol a školských zařízení, jež jsou samy realizátory preventivních programů. To znamená, že programy nerealizují prostřednictvím jiných subjektů 
a místních nestátních neziskových organizací. NNO a jiné subjekty zabezpečují pro školy a školská zařízení takové programy a aktivity, které školy a školská zařízení nejsou samy schopny vlastními silami a prostředky zabezpečit.




 HARMONOGRAM A PRAVIDLA  DOTAČNÍHO  ŘÍZENÍ

1- Schválení tohoto metodického pokynu a formuláře žádostí radou kraje:	                               23. 11. 2005

2- Vyhlášení dotačního řízení:	                                                                                                 do  9. 12. 2005

3- Uzávěrka žádostí:	                                                                                                                    15. 01. 2006

4- Posouzení žádostí okresními pracovními skupinami a předání posudků na KÚ:	               do 31. 01. 2006

5- Odeslání materiálů hodnotícímu orgánu:                                1 měsíc před jednáním hodnotícího orgánu

6- Posouzení žádostí hodnotícím orgánem:	                    po schválení výše přidělené státní dotace z MŠMT

7- Schválení dotací Radou případně                                                   neprodleně po písemném sdělení výše
    Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje:	               přidělené státní dotace z MŠMT

        8- Sepsání dohod se školami, ŠZ či NNO:                  ihned po schválení radou, v případě škol a ŠZ zřizovaných obcemi zastupitelstvem kraje

9- Převod finančních prostředků školám/ŠZ/NNO:	     	      po převedení fin. prostředků
	                                    z MŠMT do rozpočtu kraje
Ad 2) 
Dotační řízení bude vyhlášeno odborem školství, mládeže a tělovýchovy KÚ KHK, na webových stránkách www.kr-kralovehradecky.cz. O vyhlášení dotačního řízení budou informováni metodici prevence v jednotlivých okresech Královéhradeckého kraje informují o vyhlášeném dotačním řízení. Metodici prevence působí při pedagogicko-psychologických poradnách  v daném okrese.

Metodici prevence (dříve okresní metodici preventivních aktivit) působí v:

	Pedagogicko - psychologické poradně Hradec Králové

	
	Pedagogicko – psychologické poradně Jičín

	
	Pedagogicko - psychologické poradně Náchod


	Pedagogicko - psychologické poradně Rychnov nad Kněžnou

	
	Pedagogicko - psychologické poradně Trutnov

	
Ad 3)
	Žádosti o dotace včetně všech povinných příloh se podávají u metodiků prevence podle příslušnosti konkrétní školy, ŠZ či NNO k danému okresu.
	Metodici prevence jsou povinni žádosti přijímat, písemně evidovat, posuzovat formální správnost 
a všechny podané žádosti včetně příloh postoupit okresní pracovní skupině.
Žadatelé o dotaci předají metodikům prevence písemnou žádost o dotaci spolu se zpracovaným projektem, a to dvakrát v písemné podobě včetně všech povinných příloh, přílohy A (celkový rozpočet projektu), přílohy B (tabulka ostatních plateb za provedenou práci) a podrobného popisu projektu. Rozhodujícím je datum podacího razítka pošty (v případě zaslání poštou) nebo datum přijetí na podatelně (sekretariátu) pedagogicko-psychologické poradny (při osobním předání).


Ad 4)
Okresní pracovní skupina vypracuje ke každému projektu stručný, věcný, posudek. 

Okresní pracovní skupina posoudí žádosti z hlediska:
	soulad projektu se Strategií prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT  a zejména pak s prioritami Programu I.

přínosu projektu: přínos stanoveného cíle pro výchovu k zdravému životnímu stylu a prevenci sociálně patologických jevů,
obsahu a formy zpracování projektu: vhodnost stanoveného cíle, vhodnost zvolené cílové skupiny, vhodnost zvolených metod k řešení projektu,
odborné kvalifikovanosti předkladatele a realizátora projektu, 
odborné kvality projektu, srozumitelnosti, proveditelnosti projektu, zřetelnosti realizačního plánu,
přiměřenosti výše požadovaného finančního příspěvku ze státního rozpočtu v celkové částce 
i v jednotlivých položkách, zdůvodnitelnost rozpočtu.

Okresní pracovní skupina nenavrhuje finanční částky ani pořadí jednotlivých projektů.

Odborný posudek okresní pracovní skupiny v písemné formě ke každé podané žádosti (okresní pracovní skupina žádosti nevyřazuje) spolu s jedním písemným originálem od každé podané žádosti včetně příloh postoupí metodici prevence krajskému školskému koordinátorovi prevence, a to buď osobním předáním na podatelně úřadu (rozhodující je razítko podatelny KÚ) nebo poštou (rozhodující je datum podacího razítka pošty) na adresu: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové 2.

Ad 5)
	Žádosti, zpracované posudky okresních pracovních skupin včetně tohoto pokynu  předá krajský školský koordinátor prevence osobně nebo poštou členům hodnotícího orgánu pro Preventivní programy realizované školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi v roce 2006 v Královéhradeckém kraji.
Do hodnotícího orgánu pro Preventivní programy realizované školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi v roce 2006 v Královéhradeckém kraji budou nominováni odborní zástupci institucí zabývající se preventivními aktivitami a zástupci odborů Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Zástupce budou nominovat:
	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 

Odbor kancelář hejtmana (koordinátor prevence kriminality)
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví  
Česká školní inspekce
Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče pro děti a mládež
Policie České republiky Správa východočeského kraje
Centrum vzdělávání Královéhradeckého kraje


Ad 6)
	Hodnotící orgán vyhodnotí a odborně i formálně posoudí předložené žádosti jednotlivých škol, ŠZ a NNO včetně posudků okresních pracovních skupin. Hodnotící orgán poté připraví návrh na udělení dotací ze státního rozpočtu školám, ŠZ a NNO, který bude prostřednictvím odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy předložen k projednání a schválení radě kraje na její schůzi.
	Hodnotící orgán bude zasedat po schválení výše státní dotace na tyto aktivity. Výše státní dotace bude známa až po schválení státního rozpočtu a kapitoly rozpočtu MŠMT.
Jednání hodnotícího orgánu je neveřejné.

Ad 7) 
	Schválení výše finančních prostředků na realizaci PP radou popř. zastupitelstvem kraje proběhne po obdržení písemného rozhodnutí o výši a účelu státní dotace z MŠMT a zasedání hodnotícího orgánu.
Žadatelé budou o výsledku dotačního řízení vyrozuměni nejpozději do jednoho měsíce od vydání usnesení Rady Královéhradeckého kraje popř. Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.


Poznámky: 

- Volnočasové aktivity nejsou Preventivním programem, mohou být však prostředkem pro dosažení cíle PP.

- Projekty zaměřené výhradně na podporu volnočasových aktivit budou z dotačního řízení hodnotícím orgánem navrženy k vyřazení.

- Na poskytnutí finančních prostředků  ze státního rozpočtu na realizaci PP není právní nárok.

- Finanční prostředky budou vybraným žadatelům převedeny na základě dohody mezi danou školou, ŠZ, NNO a Královéhradeckým krajem. V případě škol a ŠZ, jejichž zřizovatelem je obec, budou finanční prostředky vyplaceny na základě trojdohody mezi danou obcí, školou  a Královéhradeckým krajem. Veškeré dohody budou sepsány a předloženy k podpisu až po převedení schválené částky z MŠMT 
do rozpočtu kraje.

- Žádosti, které nesplní formální náležitosti, budou z dotačního řízení hodnotícím orgánem navrženy 
k vyřazení.

- Formulář žádosti o dotaci na realizaci PP v roce 2006 bude k dispozici v elektronické podobě, 
 na webových stránkách krajského úřadu ( www.kr-kralovehradecky.cz ).

- Žádosti (včetně příloh) se žadatelům nevracejí, a to ani v případě neschválení finančních příspěvků 
na realizaci projektu.

- K žádosti doporučujeme předložit kompletní Preventivní program rozpracovaný na celý rok, dále pak podrobně rozpracovanou tu část programu (podrobný popis projektu),  na kterou žádá finanční dotaci. 

- O změně schváleného účelu na daný projekt rozhoduje příslušný výbor zastupitelstva na základě písemné žádosti příjemce dotace podané prostřednictvím OŠMT, který k žádosti přiloží své stanovisko. Změna účelu je možná pouze v rámci schválené dotace.


REALIZACE PP

	Předkladatelem a současně realizátorem Programu č. I – Preventivní programy realizované školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi je: 
	škola/školské zařízení

NNO, které mají sídlo v Královéhradeckém kraji, realizují projekty určené pro dva 
a více okresů Královéhradeckého kraje a mají minimálně 3 letou působnost 
od založení.

Realizace PP vychází z Manuálu pro předkladatele projektů vydaným MŠMT v roce 2005 
a ze Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období 2004 - 2008. 

- Kontrola naplňování těchto programů podléhá krajskému školskému koordinátorovi prevence.

- Supervizor programu primární prevence je kvalifikovaný odborník, který není součástí pracovního týmu organizace. U škol a školských zařízení může supervizní činnost vykonávat kvalifikovaný pracovník školy, který není součástí pracovního týmu preventivního programu.
   Poskytovanou supervizí se rozumí, organizovaná příležitost k reflexi možností, jak jinak rozumět, jaké zaujímat postoje a jak jednat v situacích s klienty a kolegy, s cílem zvyšovat svou profesionální kompetenci.Cílem supervize je především poskytovat pravidelně prostor k reflexi obsahu a procesu vlastní práce, rozvíjet pochopení a dovednosti v práci a získávat informace a jiný pohled na vlastní práci. Supervizor předkládá spolu se závěrečnou zprávou k projektu supervizní zprávu.

- Statutární zástupci škol, školských zařízení a NNO nesou odpovědnost za realizaci a vyhodnocování PP. Pověřují v rámci své školy nebo školského zařízení pracovníka funkcí školního metodika prevence.

- Realizátoři programu musejí být vysokoškolsky vzdělaní odborníci v oborech psychologie, speciální pedagogiky, pedagogiky nebo sociální práce, a to s minimálně 5 letou praxí v oblasti sociálně patologických jevů nebo v oblasti práce s výchovně problémovými dětmi či mládeží (podle zaměření programu).   

- Finanční prostředky určené na PP jsou neinvestiční a nelze z nich tedy nakupovat výpočetní ani jiné techniky či spotřební elektroniku (videa, fotoaparáty, mobilní telefony, atd.), pokud nebude v projektu uvedena jeho přímá vazba na realizaci projektu. Dále z nich nelze hradit mzdy zaměstnanců. Hrazeny mohou být pouze ostatní platby za provedenou práci (tato položka musí být v žádosti jasně vyznačena). Platby dohod o provedení práce nebo dohod o pracovní činnosti (DPP, DPČ) musejí být podloženy prvotními doklady, zejména doklady o počtu odpracovaných hodin a výkony umožňujícími kontrolu skutečně provedené práce. Finanční prostředky nelze využít k jiným účelům, než stanoví dohoda o poskytnutí účelově vázané dotace ze státního rozpočtu na Preventivní program realizovaný školou, školským zařízením a nestátní neziskovou organizací. 

- Vyhodnocení podpořeného projektu provede škola, školské zařízení, NNO formou Výkazu programů specifické primární prevence a interpretace údajů (bude přiložen k dohodě), který předloží spolu s vyúčtováním poskytnuté dotace krajskému školskému koordinátorovi prevence nejpozději do 
1. 1. 2007. 

- Příjemce dotace je povinen nevyužité finanční prostředky vrátit zpět do rozpočtu kraje nejpozději 
do 15. 1. 2007.

- V případě neoprávněného použití nebo zadržení přidělených finančních prostředků budou uplatňovány sankce podle § 44 zákona č. 218/2000 Sb.

- Přílohou tohoto metodického pokynu je také formulář žádosti o dotaci na realizaci PP.






Schváleno Radou Královéhradeckého kraje 23. 11. 2005


