Podmienky finančnej podpory práce s deťmi a mládežou do roku 2007
Program podpory informačno-poradenskej činnosti pre deti a mládež
Čl. 16
Ciele programu podpory informačno-poradenskej činnosti pre deti a mládež
Cieľom programu podpory informačno-poradenskej činnosti pre deti a mládež je:
a) podporiť a rozšíriť možnosti prístupu mladých ľudí k informáciám,
b) podporiť poskytovanie čo najširšieho okruhu súborov informácií cielene
zhromažďovaných a spracovávaných pre mladú generáciu na vysokej odbornej
a profesionálnej úrovni,
c) podporiť kvalitu poskytovaných informácií,
d) iniciovať aktívne zapojenie miestnych samospráv do realizovania informačnoporadenskej činnosti a tým prispievať k prehlbovaniu participácie detí a mládeže na
živote obce,
e) zvýšenie odbornosti a profesionalizácie pracovníkov a dobrovoľníkov pôsobiacich
v informačno-poradenskej činnosti pre deti a mládež,
f) podporiť spoluprácu s medzinárodnými inštitúciami v informačno-poradenskej oblasti,
g) podporiť činnosť strešnej organizácie, ktorá združuje organizácie poskytujúce
informačno-poradenské činnosti pre deti a mládež na Slovensku.

Čl. 17
Vymedzenie základných pojmov programu podpory informačno-poradenskej
činnosti pre deti a mládež
Pre účely programu podpory informačno-poradenskej činnosti pre deti a mládež sa rozumie:
(1) Klientmi sú deti a mládež, ktorí využívajú určitý druh poskytovanej služby v oblasti
informácií alebo poradenstva.
(2) Informácia je súhrn skutočností dotýkajúcich sa požadovanej témy. Informácia je správa,
sprostredkovanie podnetu rôznymi alternatívami pre proces rozlišovania a rozhodovania.
(3) Konzultácia má širší rozsah a hlbší záber oproti informácií. Klienti prichádzajú pre
určité poznatky a vedomosti, ktoré by im mali pomôcť orientovať sa v probléme a hľadať
primerané riešenia. Môžu byť rôzneho charakteru – právneho, sociálneho, psychologického,
pričom dialógom sa viacej analyzujú aktuálne potreby klienta, jednotlivé podnety a vzájomne
sa hľadajú adekvátne riešenia. Prostredníctvom konzultácie môže klient získať orientáciu
akou cestou môže postupovať ďalej; časovo je náročnejšia, základom je rozhovor a môže byť
jednorázová.
(4) Poradenstvo má odborný charakter, vykonáva ho príslušný odborník (psychológ,
poradca, terapeut, sexuológ, neurológ, právnik, sociológ, lekár, pedagóg...), ktorý ponúka
klientovi návrh poradenskej stratégie a postupov, pričom ide o exploráciu jeho problémov. Pri
poradenskom procese klient referuje svoje ťažkosti a problémy a poradca sa stáva jedným zo
spolunástrojov jeho zmeny (aktívne počúvanie, podpora, inšpirovanie, rady, vnímanie
jednotlivých postupov, empatia). Poradenské služby sa zameriavajú na špecifické skupiny

klientov, ktorí môžu byť znevýhodnení a poradenstvom získavajú pomoc na prekonávanie
svojich bariér.
(5) Informačný bod predstavuje zjednodušenú formu poskytovania informácií. Je to vybrané
miesto, kde sú umiestnené informácie v tlačenej forme a kde sa neposkytujú informácie
osobným kontaktom s klientom. Informačné body inštaluje poskytovateľ informačných
služieb na miestach so zvýšeným pohybom mladých ľudí. Využíva spravidla stojanový
systém za účelom poskytovania informácií pre mladých ľudí z rôznych oblastí ich života.
Prevádzkovateľom tohto systému je poskytovateľ informačných služieb pre deti a mládež
v príslušnom regióne.

Čl. 18
Podmienky poskytnutia dotácií podľa programu podpory informačnoporadenskej činnosti pre deti a mládež
(1) Ministerstvo v programe podpory informačno-poradenskej činnosti pre deti a mládež
vyhlasuje tieto oblasti podpory:
a) Informácia a poradenstvo ako prostriedok rozvoja participácie – rozvoj spolupráce
s obcou alebo samosprávnym krajom v oblasti informačno-poradenskej činnosti ako
jednej z foriem podpory participácie mladých ľudí na živote obce a regiónu.
b) Informácia a poradenstvo ako prostriedok formovania osobnosti mladého človeka
1. poskytovanie informácií a poradenských služieb,
2. zavádzanie nových technológií, možností a prostriedkov do systému poskytovania
informácií,
3. využitie miestnych masmédií, videa, mobilných telefónov a internetu pri
informačno-poradenskej činnosti,
4. budovanie a rozvoj informačných bodov.
c) Informačný systém a sieť informačných centier mladých
1. koordinovanie existujúcej siete informačných centier mladých, spracovávanie
a šírenie informácií v rámci siete,
2. rozvoj medzinárodnej spolupráce,
3. rozvoj národného mládežníckeho informačného portálu,
4. tvorba a prevádzkovanie informačného systému pre informačné centrá mladých.
(2) O dotáciu môže požiadať právnická osoba registrovaná podľa zákona o združovaní
občanov7) alebo podľa zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne
prospešné služby1), ktorá
a) poskytuje informačné a poradenské služby pre mladých ľudí v rôznych oblastiach
priamo a bezprostredne (vo vyhradených hodinách, dňoch) alebo
b) zastrešuje organizácie poskytujúce informačno-poradenské činnosti pre deti a mládež
na Slovensku.

1)

Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení
neskorších predpisov

Čl. 19
Predkladanie žiadostí podľa programu podpory informačno-poradenskej
činnosti pre deti a mládež
(1) Žiadateľ sa uchádza o dotáciu predložením žiadosti o dotáciu v písomnej aj
v elektronickej podobe (na diskete alebo na zverejnenú e-mailovú adresu) do 30. novembra
kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, na ktorý žiadateľ žiada dotáciu na adresu
ministerstva.
(2) Žiadateľ predloží iba jednu žiadosť a to len do jednej z troch oblastí podpory uvedených
v článku 18 ods. 1.
(3) Formulár žiadosti ministerstvo zverejní na svojej internetovej stránke najneskôr 30 dní
pred termínom predkladania žiadostí.
(4) Žiadateľ v súlade s § 3 výnosu spolu so žiadosťou predkladá:
a) kópiu dokladu osvedčujúceho právnu subjektivitu žiadateľa (stanovy),
b) čestné vyhlásenie žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym
rozpočtom za predchádzajúci rozpočtový rok,
c) čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je v konkurze alebo v likvidácii alebo voči nemu
nie je vedené exekučné konanie,
d) čestné vyhlásenie žiadateľa o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania;2) ak ide
o žiadateľa oprávneného podnikať, potvrdenie príslušného inšpektorátu práce8),
e) riadnu účtovnú závierku k poslednému dňu predchádzajúceho účtovného obdobia,
f) rozpočet príjmov a výdavkov, z toho sumu požadovanej dotácie, pričom sa osobitne
uvedie výška finančných prostriedkov požadovaná na mzdové náklady,
g) iné doklady preukazujúce splnenie podmienok na poskytnutie dotácie:
1. kópiu dokladu o pridelení IČO,
2. potvrdenie o spoluúčasti miestnej samosprávy na realizácii aktivít pri predkladaní
žiadosti pre oblasť podpory uvedenej v článku 18 ods. 1 písm. a).

Čl. 20
Posudzovanie žiadostí na podporu informačno-poradenskej činnosti pre detí
a mládež
(1) Žiadosti posudzuje v rámci výberového konania odbor detí a mládeže a komisia podľa
štatútu.
(2) Odbor detí a mládeže posúdi, či žiadateľ splnil základné podmienky pre získanie dotácie
podľa programu na podporu informačno-poradenskej činnosti pre deti a mládež v súlade
s výnosom a smernicou. Ak žiadateľ:
a) splnil všetky podmienky podľa výnosu a smernice, jeho žiadosť odbor detí a mládeže
postúpi na ďalšie hodnotenie komisii,
b) nesplnil všetky podmienky podľa výnosu a smernice, žiadosť bude zamietnutá.
(3) Komisia posúdi predložené žiadosti a ministrovi predloží návrh výšky dotácie, resp.
návrh na zamietnutie žiadosti.
(4) Žiadosť bude zamietnutá:

a) ak žiadateľ nespĺňa podmienky článku 18 a 19,
b) z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.
(5) Žiadateľovi bude doručené písomné rozhodnutie ministra.

Čl. 21
Ekonomické zásady použitia dotácie na podporu informačno-poradenskej
činnosti pre detí a mládež
(1) Všeobecné podmienky poskytnutia dotácie upravuje článok 4 týchto podmienok
finančnej podpory.
(2) Dotácia zo štátneho rozpočtu (t.j. aj od iných orgánov štátnej správy) nesmie presiahnuť
70 % celkových plánovaných (rozpočtovaných) výdavkov na realizáciu činnosti, na ktorú
prijímateľ dotácie získal finančné prostriedky podľa programu podpory informačnoporadenskej činnosti pre deti a mládež. Ak budú dosiahnuté príjmy nižšie, ako boli plánované,
nesmie byť použitá dotácia vyššia, ako je 70 % skutočných výdavkov. V prípade, že podiel
štátnej dotácie bude vyšší ako 70 %, finančné prostriedky prevyšujúce tento podiel prijímateľ
dotácie bezodkladne vráti späť do štátneho rozpočtu.
(3) Dotácia sa môže použiť na bežné výdavky1) súvisiace s realizáciou činnosti, na ktorú
žiadateľ získal dotáciu, a to najmä na:
a) zabezpečenie zberu, triedenia a spracovania získaných informácií v požadovanom
výstupe,
b) úhradu prevádzkových nákladov a nákladov na spotrebný materiál priamo
vynaložených v súvislosti s realizovanými činnosťami,
c) vytváranie podmienok na participáciu mladých ľudí na živote obcí a regiónov, ako aj
na riadení žiadateľa,
d) náklady na odborné školenia pre pracovníkov
poskytujúcich informačno-poradenské služby,

a dobrovoľníkov

bezplatne

e) úhradu mzdových nákladov, odvodov a ostatných osobných nákladov pracovníkov
priamo súvisiacich s realizáciou projektu maximálne do výšky 60 % z celkového
objemu poskytnutej dotácie,
f) rozvoj spolupráce s medzinárodnými inštitúciami v danej problematike.
(4) Dotácia podľa programu podpory informačno-poradenskej činnosti pre deti a mládež
nemôže byť použitá okrem obmedzení uvedených v článku 4 ods. 2 na realizáciu žiadnych
voľnočasových aktivít.

Čl. 22
Záverečné ustanovenia
Ministerstvo môže vyhlásiť aj ďalšie oblasti podpory v rámci článku 18 ods. 1 týchto
podmienok finančnej podpory a stanoviť ďalšie podmienky predkladania žiadostí zverejnením
na internetovej stránke ministerstva najneskôr 60 dní pred termínom predkladania žiadostí.

