MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR
ODBOR MLÁDEŽE A KOMUNITÁRNYCH PROGRAMOV

VYHLASUJE

V Ý Z V U
NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O REGISTRÁCIU
OPRÁVNENÝCH ŽIADATEĽOV
V RÁMCI
PROGRAMOV FINANČNEJ PODPORY AKTIVÍT DETÍ A MLÁDEŽE
NA ROKY 2008 – 2013
(PROGRAMY ADAM)

Číslo: ADAM1-2012/R

Názov programu:

Program ADAM 1 – Podpora systematickej práce s mládežou

Cieľ výzvy:

Registrácia oprávnených žiadateľov pre budúce posudzovanie žiadostí
o dotáciu v rámci programu ADAM 1 v rokoch 2012 – 2013

Vymedzenie výzvy v rámci Programov ADAM
V rámci tejto výzvy môžu žiadatelia predkladať žiadosti o registráciu pre budúcu
finančnú podporu systematickej práce s mládežou na rok 2013, ktorá sa bude poskytovať
v rámci programu ADAM 1.
Výzva sa realizuje prostredníctvom programov ADAM, ktorých celkovým cieľom je
zabezpečiť systematickú, cieľavedomú a účinnú podporu aktivít pre deti a mládež mimo
procesu formálneho vzdelávania, ktoré sa uskutočňujú pre cieľovú skupinu detí a mladých
ľudí vo veku do 30 rokov, zabezpečiť rovnosť príležitostí pre mladých ľudí bez ohľadu na
pohlavie, rasu, vyznanie, národnosť, príslušnosť k politickej, či inej skupine obyvateľstva
a zabezpečiť finančnú podporu činnostiam rozvíjajúcim tieto aktivity.
Účel výzvy
Výzva je zameraná na podporu systematickej práce s mládežou, ktorú zabezpečujú
oprávnení žiadatelia prostredníctvom svojich aktivít. Aktivity sú zamerané na rozvoj
neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa cieľových skupín, pričom ich výsledkom
nie je dosiahnutie určitého stupňa vzdelania.
Špecifické ciele výzvy
a) podporovať realizáciu a rozvoj pravidelnej a systematickej práce s deťmi a mládežou
v oblasti neformálneho vzdelávania,
b) podporovať zvyšovanie kvality neformálneho vzdelávania, jeho kontinuitu a rozvoj,
c) podporovať cieľavedomú výchovu mladej generácie k demokracii,
d) podporovať rozvoj poznatkov mladej generácie v oblasti uplatňovania občianskych
a ľudských práv,
e) podporovať dobrovoľnícke aktivity mladých ľudí,
f) zabezpečiť podmienky pre zvyšovanie počtu zapojených detí a mladých ľudí do
pravidelných činností, smerujúcich k napĺňaniu cieľov v bodoch a) – e)
Oprávnené aktivity v rámci výzvy sú
a) pravidelne sa opakujúce aktivity pre deti a mládež,
b) pobytové podujatia pre deti a mládež (t.j. viacdňové podujatia),
c) jednorazové podujatia pre deti a mládež,
d) dobrovoľnícke aktivity mládeže vo veku od 16 rokov,
e) vzdelávacie aktivity pre členov oprávneného žiadateľa,
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f) vzdelávacie aktivity pre pracovníkov s mládežou a mládežníckych lídrov,
g) informačné kampane a iné podujatia zamerané na zvýšenie informovanosti verejnosti
o aktivitách, prioritách alebo záujmoch oprávneného žiadateľa,
h) publikačná činnosť,
i) organizačné, administratívne a iné činnosti súvisiace s vyššie uvedenými činnosťami.
Oprávnené cieľové skupiny osôb, pre ktoré sa pripravujú oprávnené aktivity
Cieľovou skupinou aktivít je mládež podľa § 2 písm. a) a b) zákona o podpore práce
s mládežou. Špeciálna pozornosť sa venuje mládeži vo veku 13 až 17 rokov a mládeži, ktorá
sa nachádza v inej situácii v porovnaní s väčšinovou populáciou (pozri § 3 zákona o podpore
práce s mládežou). Cieľovú skupinu osôb v súlade s § 2 písm. c), d) a e) zákona o podpore
práce s mládežou ďalej tvoria mladí vedúci, mládežnícki vedúci a pracovníci s mládežou.
Cieľovou skupinou kurzov, seminárov, konferencií, okrúhlych stolov, panelových diskusií
a pracovných dielní sú pracovníci s mládežou a dospelí účastníci, zastupujúci záujmy
subjektov v rámci sieťovania. Cieľovou skupinou informačných kampaní a iných
informačných aktivít oprávnených žiadateľov je široká verejnosť.
Oprávnení žiadatelia
Oprávnenými žiadateľmi o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
odboru mládeže MŠVVaŠ SR sú občianske združenia detí a mládeže, ktoré majú svoje
samostatné sídlo, svoju činnosť vyvíjajú na území piatich okresov a majú viac ako 100
registrovaných členov a
a) vznikli podľa zákona o združovaní občanov č. 83/1990 Zb.;
b) svoju činnosť vykonávajú systematicky viac ako rok a preukážu ju formou výročnej
správy schválenej najvyšším orgánom občianskeho združenia, resp. orgánom, ktorý je
v základných dokumentoch poverený výkonom niektorých právomocí medzi dvoma
zasadnutiami najvyššieho orgánu;
c) majú ako hlavný cieľ prácu s deťmi a mládežou;
d) majú jednoznačne identifikovateľných členov (fyzické osoby) vo veku do 30 rokov;
e) preukážu demokratické fungovanie, formou dokumentácie existencie rozhodovacích
a kontrolných štruktúr;
f) majú transparentný systém prideľovania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu
nižším organizačným zložkám (v prípade ich existencie);
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g) nepôsobia v kultúre, telovýchove a športe a nevykonávajú činnosť iba podľa
osobitného predpisu1.
Hodnotiace kritériá
Doručené žiadosti budú hodnotiť dvaja nezávislí experti na základe týchto kritérií:
1. Kritériá

k

cieľu

výzvy:

Podpora

realizácie

a

rozvoja

pravidelnej

a systematickej práce s deťmi a mládežou.
 prepojenosť činnosti organizácie s potrebami a očakávaniami jej členov,
 strategické plánovanie a smerovanie organizácie,
 relevantnoť výberu metód a foriem práce v súvislosti s cieľmi organizácie,
 miera do akej frekvencia aktivít organizovaných žiadateľom umožňuje
dosiahnutie cieľov organizácie,
 systém vzdelávania v organizácii, akreditované vzdelávacie programy, súvislosť
medzi vzdelávaním a pravidelnými a systematickými aktivitami s deťmi
a mládežou,
 práca s/pre mladých ľudí s nedostatkom príležitostí, ich účasť vo vedení resp.
fungovaní organizácie,
 pravidelnosť a komplexnosť evalvácie vo vnútri organizácie;
2. Kritériá k cieľu výzvy: Podpora zvyšovania kvality neformálneho vzdelávania, jeho
kontinuity a rozvoja.
 neformálne vzdelávanie v misii a poslaní organizácie,
 rozvoj a plánovanie neformálneho vzdelávania v nadväznosti na očakávania
a potreby členov organizácie; súvislosť neformálneho vzdelávania s nastavenými
stratégiami,
 zámernosť a cieľavedomosť neformálneho vzdelávania v aktivitách organizácie;
3. Kritériá k cieľu výzvy: Podpora cieľavedomej výchovy mladej generácie
k demokracii.
 miera do akej aktivity organizácie súvisia s cieľom výchovy k demokracii,
 organizácia a jej praktiky/stratégie ako vzor demokratickej struktury,
 demokracia ako súčasť interných predpisov organizácie;
4. Kritériá k cieľu výzvy: podpora a rozvoj poznatkov mladej generácie v oblasti
uplatňovania občianskych a ľudských práv.
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 miera do akej aktivity organizácie súvisia s podporou a rozvojom poznatkov
v oblasti uplatňovania občianskych a ľudských práv;
5. Kritériá k cieľu výzvy: Podpora dobrovoľníckych aktivít mladých ľudí.
 miera do akej je dobrovoľníctvo zakomponované do fungovania organizácie,
 stratégie na rozvoj dobrovoľníctva v organizácii,
 dobrovoľníctvo v interných smerniciach;
6. Kritériá k cieľu výzvy: Zabezpečenie podmienok pre zvyšovanie počtu zapojených
detí a mladých ľudí do pravidelných činností, smerujúcich k napĺňaniu cieľov
v bodoch.
 stratégie na získavanie nových členov;
7. Celková kvalita a profesionalita organizácie.
 účasť v medzinárodných organizáciách/sietiach,
 vlastné medzinárodné aktivity,
 profesionálni zamestnanci/zamestnankyne,
 fungujúce partnerstvá s inými subjektmi v rámci Slovenska,
 obsah a formát výročnej správy,
 produkovanie vlastných publikácií a časopisov,
 vnútorná komunikácia,
 vlastná web stránka organizácie (funkcionalita a aktualizácia);
Finančné vymedzenie
Táto výzva zabezpečuje len registráciu oprávnených žiadateľov pre budúce
financovanie v roku 2013. Následné financovanie sa bude realizovať prostredníctvom
osobitných výziev na podávanie žiadostí o dotáciu v rámci programu ADAM.1 na príslušný
kalendárny rok. Takéto budúce výzvy vymedzia celkovú sumu dotácií, ako aj ich minimálnu a
maximálnu výšku.
Postup pri posudzovaní žiadostí o registráciu
1. Po doručení žiadostí v termíne a vo forme uvedenej v tejto výzve vyhlasovateľ určí
dvoch nezávislých expertov, ktorí posúdia súlad žiadosti s výzvou a vypracujú jej
hodnotenie podľa kritérií a priorít, určených vyhlasovateľom a v súlade
s ustanoveniami o konflikte záujmov.
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2. Žiadosti následne posúdi vyhlasovateľ, ktorý rozhodne o poskytnutí, resp.
neposkytnutí dotácie, ako aj o výške poskytnutej dotácie. Podkladom k rozhodnutiu
vyhlasovateľa budú posudky expertov podľa bodu 1.
3. Schválenie žiadosti o registráciu oznámi vyhlasovateľ príslušnému oprávnenému
žiadateľovi písomne, spravidla do 60 dní po prijatí žiadostí podľa tejto výzvy.
4. Poskytnutie dotácie v roku 2013 nie je právne viazané vydaním rozhodnutia podľa
bodu 3. Na dotáciu nie je právny nárok, jej poskytnutie je podmienené osobitnou
výzvou a osobitným schvaľovacím konaním. Dotáciu na príslušný kalendárny rok
2013 poskytne vyhlasovateľ oprávnenému žiadateľovi výhradne na základe zmluvy
a za podmienok uvedených v budúcej výzve.
5. Výdavky spojené s prípravou aktivít podľa tejto výzvy sú neoprávnené. Všetky druhy
oprávnených výdavkov budú uvedené v príručke pre žiadateľa zverejnenej pri
konkrétnej výzve na podávanie žiadostí o dotáciu v rámci programu ADAM.1 na
príslušný kalendárny rok.
Konflikt záujmov
Konfliktom záujmov sa rozumie situácia, kedy z dôvodov osobných alebo iných
obdobných vzťahov zainteresovaných osôb je narušený alebo ohrozený záujem na
nestrannom a objektívnom výkone tých verejných funkcií, ktoré súvisia s prípravou
a implementáciou výziev na podávanie žiadostí v rámci programov ADAM, s ich hodnotením
a odporúčaním na schválenie. Za osobné alebo iné obdobné vzťahy sa považuje rodinná
spriaznenosť, citová spriaznenosť, politická spriaznenosť a ekonomický alebo akýkoľvek iný
s verejným záujmom nesúvisiaci záujem, zdieľaný so žiadateľom o registráciu a následné
financovanie z verejných zdrojov.

Monitorovanie a hodnotiace ukazovatele
V žiadosti o registráciu oprávneného žiadateľa sú uvedené tie hodnotiace ukazovatele,
ktoré sa sledujú povinne. Okrem nich si žiadateľ môže zvoliť ďalšie, ktoré sú špecifické pre
jeho aktivity. Pri voľbe ďalších ukazovateľov postupuje žiadateľ tak, aby vyhlasovateľovi
poskytli dostatočnú a úplnú informáciu o napĺňaní cieľov programov ADAM.
Hodnotiace ukazovatele je nevyhnutné sledovať priebežne a prostredníctvom ročných
monitorovacích správ informovať vyhlasovateľa o pokroku pri realizácii oprávnených aktivít
a o napĺňaní cieľov uvedených v žiadostiach o registráciu.
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Dĺžka trvania oprávnených aktivít
Minimálna dĺžka realizácie plánovaných oprávnených aktivít sa nestanovuje. Musia sa
plánovať systematicky, a to najmenej na jeden kalendárny rok. Všetky aktivity musia skončiť
do 31. 12. 2013 vrátane.
Podmienky pre akceptovanie žiadosti o registráciu
-

Žiadateľ vyplní žiadosť o registráciu oprávneného žiadateľa v rámci programu
ADAM.1 v slovenskom jazyku (ďalej len „žiadosť“) prostredníctvom internetovej
aplikácie funkčnej od piatka 6. júla 2012 na https://adam.iuventa.sk/nelson.

-

Žiadateľ je povinný dodržať predpísaný formát žiadosti, vrátane príloh.

-

Žiadosť predloží žiadateľ odoslaním v elektronickom systéme Nelson a v tlačenej
podobe v jednom prevedení spolu s prílohami v jednom origináli.

-

Žiadosť musí byť vyplnená kompletne (vo všetkých bodoch), presne, jednoznačne
a zrozumiteľne. Žiadateľ postupuje podľa pokynov zverejnených na príslušnej stránke.

-

Žiadosť a prílohy žiadosti musia byť zviazané pevnou väzbou (akceptuje sa hrebeňová
väzba) spolu alebo jednotlivo.

-

Žiadosť musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom žiadateľa. Týmto podpisom
žiadateľ overuje aj správnosť všetkých údajov.

Spôsob a termín doručenia žiadosti
Kompletnú žiadosť podľa zverejneného formulára, spolu s povinnými prílohami, predloží
žiadateľ ako doporučenú zásielku, kuriérom alebo osobne na adresu:
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
Oddelenie podpory práce s mládežou
Búdková 2
SK-811 04 Bratislava 1
Uzávierka predkladania žiadostí o registráciu je v prípade
a) e l e k t r o n i c k é h o p o d a n i a dňa 6. septembra 2012 (štvrtok) o 12:00 hod.,
b) o s o b n é h o

doručenia

tlačenej

formy

elektronickej

žiadosti

dňa

6. septembra 2012 (štvrtok) o 14:00 hod.,
c) d o r u č e n i a p o š t o u tlačenej formy elektronickej žiadosti rozhoduje dátum
poštovej pečiatky ( 6.9. 2012).
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Žiadosť musí byť odovzdaná v jednom uzavretom a neprehľadnom obale, ktorý musí byť
označený nasledovne:
„NEOTVÁRAŤ!
ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU OPRÁVNENÉHO ŽIADATEĽA
číslo výzvy ADAM1-2012/1/R
Meno a úplná adresa žiadateľa“.
Konzultácie k výzve poskytne
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Búdková 2, SK-811 04 Bratislava 1
Kontaktné osoby:
 Mgr. Miroslava Víglaská: (421-2) 59 29 62 80
 Mgr. Jana Miháliková, PhD.: (421-2) 59 29 64 00

e-mail: adam@iuventa.sk, fax: (421-2) 59 29 61 23
Otázky budú zodpovedané do 5 pracovných dní. Otázky je možné klásť do 5 pracovných dní
pred skončením výzvy, t.j. do 30. augusta 2012. Telefonicky poskytnuté odpovede nie sú
záväzné a nie je možné sa na ne odvolávať. Záväzné sú len odpovede poskytnuté písomne
(listom, e-mailom).
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