Ministerstvo práce a sociálních věcí
odbor rodinné politiky a sociální práce
vypisuje
1. října 2004 výběrové dotační řízení k poskytnutí finančních
prostředků ze státního rozpočtu na rok 2005 pro občanská sdružení,
církevní právnické osoby a obecně prospěšné společnosti, které vyvíjejí
veřejně prospěšnou činnost v oblasti podpory fungující rodiny. Účelem
tohoto řízení je zajistit podporu státu u projektů zaměřených na
podporu rodiny.

Vyhlášené programy pro rok 2005

0dbor rodinné politiky a sociální práce MPSV vyhlašuje v oblasti
poskytování sociálních služeb pro rok 2005 následující programy:
I. Program podpory zařízení služeb prevence sociálního vyloučení pro
rodiče pečující o dítě do 6 let věku
Tento program je určen na podporu projektů zaměřených na poskytování
služeb rodičům pečujícím o děti do 6 let věku za účelem prevence proti
sociálnímu vyloučení způsobenému déletrvající sociální izolací. Podmínkou je,
že klienti tráví čas v zařízeních poskytujících tyto služby společně a současně
se svými dětmi. Žadateli mohou být například mateřská centra, komunitní
centra poskytující služby rodičům s dětmi na mateřské a rodičovské dovolené
a obdobná zařízení. Preferovány budou současně také služby, které podporují
sociální kohezi místních společenství (obcí a krajů) a jsou součástí komunitních
a jiných regionálních plánů sociálních služeb.
II. Program podpory výchovy
odpovědnému rodičovství

k

harmonickému

manželství

a

Tento program je určen na podporu projektů zaměřených na výchovu
mladých lidí k harmonickému manželství a odpovědnému rodičovství.
Preferována budou zařízení poskytující přednášky pro děti a mládež (do 26
let) a kurzy přípravy na manželství pro mladé lidi. Dále pak přednášky a
přednáškové kurzy pro manžele a rodiče na podporu zkvalitňování
manželských vztahů a rodinného života (jako prevence rozvodovosti) či
zaměřené na výchovu dětí. Rovněž bude podporováno vzdělávání školitelů
v dané oblasti. V případě přednáškových kurzů ve školách je podmínkou pro
přiznání dotace akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Program není zaměřen na podporu sexuální výchovy.

III. Program podpory poradenství pro ženy a dívky v situaci tzv.
nechtěného těhotenství
Tento program je určen na podporu projektů zaměřených na poradenskou
činnost pro ženy a dívky v situaci tzv. nechtěného těhotenství. Preferována
budou stálá zařízení zaměřená ve své hlavní činnosti na tuto oblast. Cílem je
poskytnout těhotným ženám a dívkám kvalifikovanou odbornou pomoc a
dostatek informací pro skutečnou možnost svobodného rozhodnutí o vlastní
budoucnosti.

Podmínky výběrového dotačního řízení

Projekt musí být realizován v roce 2005, musí být předložen na
předepsaném formuláři " Žádost o poskytnutí dotace ze státního
rozpočtu nestátnímu neziskovému subjektu na Program podpory
fungující rodiny " s respektováním "Metodiky Ministerstva práce
a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním
neziskovým subjektům v oblasti podpory fungující rodiny pro rok 2005"
a "Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním
neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy" schválených
usnesením vlády ČR č. 114 ze dne 7. února 2001 ve znění usnesení
vlády ČR č. 586 ze dne 9. června 2004.
Další potřebné informace k výběrovému dotačnímu řízení (včetně
formuláře žádosti a metodiky) lze získat na internetové adrese
www.mpsv.cz (položka "rodina").
Informace v průběhu zpracování Žádosti poskytuje: pan Ing. Lukáš
Tomko, telefon: 221 922 467, e-mail lukas.tomko@mpsv.cz.
Žádosti je nutno podat ve čtyřech písemných vyhotoveních včetně
příloh (1 originál + 3 kopie) nejpozději do 30. listopadu 2004 na
adresu:
Odbor rodinné politiky a sociální práce
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2
Způsob hodnocení žádostí

Přijaté žádosti budou do konce měsíce prosince 2004 zaregistrovány.
Zároveň bude zkontrolována formální úplnost náležitostí žádostí, tj.
bude kontrolováno, zda:

•

•
•

•

•
•
•
•

žádost předkládá nestátní neziskový subjekt (tzn. občanské sdružení,
církevní právnická osoba nebo obecně prospěšná společnost), který
provozuje veřejně prospěšnou činnost v oblasti podpory fungující
rodiny,
subjekt, který žádost podává, existuje více než jeden rok,
předmětem žádosti (projektu) jsou činnosti, které odpovídají
vyhlášeným programům dle Metodiky MPSV pro poskytování dotací
ze státního rozpočtu nestátním neziskovým subjektům v oblasti
podpory rodiny pro rok 2005
žádost je předložena na standardizovaném formuláři žádosti
a podána ve čtyřech písemných vyhotoveních (1 originál a 3
kopie),
k žádosti je přiložena ověřená kopie potvrzující vznik subjektu
nebo oprávnění k činnosti,
žádost je podána v termínu do 30. listopadu 2004,
žádost je podepsána statutárním orgánem,
organizace k datu podání žádosti nemá podle četného prohlášení
žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu,
ke státnímu fondu, zdravotní pojišťovně nebo rozpočtu územního
samosprávného celku.

Pokud není splněn některý z těchto bodů, žádost je z dotačního řízení
pro formální nedostatky vyřazena a její další (obsahové, věcné)
hodnocení neproběhne.
Jak se hodnotí žádost (projekt) o dotaci?

Kvalitu projektů a navržený rozpočet projektu posuzují hodnotitelé
(hodnotící komise).
Hodnotitelé jsou jmenováni na jedno dotační období. Musí být zaručena
nejen odbornost a nezávislost hodnotitelů, ale i jejich anonymita.
V procesu hodnocení žádostí musí být vyloučen střet zájmů a osobní
zainteresovanost hodnotitele na posuzované žádosti. Zároveň jsou
hodnotitelé povinni o všech skutečnostech souvisejících s hodnocením
projektů zachovávat mlčenlivost. Hodnotitelé nemohou posuzovat
žádosti, na kterých jsou osobně zainteresováni. Rozhodnutí hodnotitele
musí být ve výsledku objektivní, doložitelné a kvalitně zpracované.
Hodnotitel je vždy povinen své rozhodnutí zdůvodnit a nést za ně
odpovědnost.
Hodnotitel se při své činnosti řídí schválenými a platnými podklady, tj.:
Zásadami hodnocení projektů dotačního řízení MPSV vůči nestátním
neziskovým subjektům v oblasti sociálních služeb a Metodikou
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního

rozpočtu nestátním neziskovým subjektům
materiály jsou pro práci hodnotitele závazné.

pro

rok

2005.

Tyto

Hodnocení projektů a návrh výše dotace na jednotlivé projekty
projedná dotační komise. Dotační komise Ministerstva práce
a sociálních věcí je poradním orgánem ministra pro poskytování dotací
v rámci výběrového dotačního řízení. Výsledky dotačního řízení
následně schvaluje ministr práce a sociálních věcí. O výši přiznané
dotace na jednotlivé projekty se rozhodne, s ohledem na schválení
státního rozpočtu a s ohledem na vyúčtování poskytnuté dotace
v předcházejícím období, nejpozději do konce února 2005. Následně
budou okamžitě vydávána rozhodnutí (viz "vzor rozhodnutí o přidělení
dotace") a vystavovány platební příkazy.
Vyúčtování dotace

Finanční prostředky poskytnuté od MPSV na rok 2005 je možné
používat do 31. prosince 2005 a k tomuto datu je nutné vyhotovit
vyúčtování dotace.
V souladu s Metodikou MPSV pro poskytování dotací ze státního
rozpočtu nestátním neziskovým subjektům v oblasti podpory rodiny pro
rok 2005 musí být přidělená neinvestiční dotace za rok 2005 řádně
vyúčtována a předložena MPSV na předepsaném formuláři nejpozději
do 31. ledna 2006 (rozhodující je datum razítka podatelny MPSV).
Pokud nebyly poskytnuté finanční prostředky čerpány v souladu
s vydaným Rozhodnutím, musí být nevyčerpatelné prostředky vráceny
na depozitní účet MPSV.
Podrobnější informace budou zveřejněny.

