INFORMÁCIA PRE REGISTROVANÝCH ŽIADATEĽOV
(Žiadatelia, ktorí sú registrovaní pre podporu v rokoch 2008 – 2010)
Upozorňujeme registrovaných žiadateľov, že majú zmluvnú povinnosť písomne oznámiť
Odboru detí a mládeže Ministerstva školstva v termíne do 2. septembra 2008 zmenu
počtu členov organizácie, a to v prípade, že počet členov žiadateľa sa znížil o viac ako 10%
oproti potvrdenému počtu členov, ktorý bol uvedený v liste o registrácii pre budúcu
finančnú podporu. Tí žiadatelia, u ktorých sa počet členov zvýšil, predkladajú písomné
oznámenie dobrovoľne.
V písomnom oznámení zmeny počtu členov uveďte najmä názov žiadateľa, adresu, IČO,
registračné číslo pre účely programu ADAM 1, meno a podpis štatutárneho zástupcu
žiadateľa. V texte oznámenia uveďte, ako sa zmenil počet členov. K tomuto oznámeniu
priložte:
1. Originál aktuálnych zoznamov členov. Tieto zoznamy musia zahŕňať členov
žiadateľa vo veku do 30 rokov podľa základných štruktúr žiadateľa (napr.
základných kolektívov), ktorí sa pravidelne zúčastňujú na aktivitách žiadateľa.
Osoba uvedená ako člen združenia svojim podpisom potvrdzuje, že v roku
uvedenom na zozname je členom združenia. Takýto zoznam musí obsahovať: názov
združenia; názov základného kolektívu; kalendárny rok; údaj o tom, že podpísaná
osoba potvrdzuje svoje členstvo; meno a priezvisko člena, jeho adresu, rok
narodenia a vlastnoručný podpis, ako aj súhlas so spracovaním osobných údajov.
2. Vyplnenú nasledovnú tabuľku
AKTUÁLNE HODNOTY MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽOV
VEĽKOSŤ A PÔSOBENIE ŽIADATEĽA

2007

Počet členov do 30 rokov veku vrátane
- vo veku do 15 rokov vrátane
- vo veku 16 – 19 rokov vrátane
z
toho - vo veku 20 – 26 rokov vrátane
- vo veku 27 – 30 rokov vrátane
Počet dobrovoľníkov vo veku 16 – 18 rokov,
ktorí sa zúčastňovali na organizovaní aktivít pre deti a mládež
Počet dobrovoľníkov vo veku nad 18 rokov vrátane,
ktorí organizovali aktivity pre deti a mládež
Počet okresov, v ktorých pôsobia nižšie organizačné zložky žiadateľa
Počet základných organizačných zložiek žiadateľa
Počet aktivít pravidelnej (systematickej) činnosti
Iné (popíšte)

3. Zoznam nižších organizačných zložiek žiadateľa (resp. základných kolektívov)
s uvedením názvu a miesta pôsobenia.
4. Originál informačných listov o činnosti nižších organizačných zložiek
žiadateľa (resp. základných kolektívov) podľa predpísaného vzoru, ktorý sa
zverejňuje spolu s výzvou na predkladanie žiadostí o registráciu č. ADAM–2008/1/R.
Vyššie uvedené oznámenie spolu s prílohami doručte na adresu:
IUVENTA, Búdková 2, 811 04 Bratislava
V prípade osobného doručenia je uzávierka prijímania písomných oznámení 2. septembra
2008 o 15,30 hod. V prípade doručenia poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky.

