
Program ochrany a podpory detí a mládeže

Budúci  vývoj  spoločnosti  je  závislý  od  súčasného  stavu výchovy mládeže. 
Mládež  v súčasnej  dobe  podlieha  rôznym  negatívnym  vplyvom,  najmä 
prichádzajúcim z masmédií a rôznych spoločenských skupín, ktoré strhávajú mládež 
k spôsobu  života  nezodpovedajúcemu  morálnym  a etickým  kritériám  slušnej 
spoločnosti.  Veľkým nebezpečenstvom pre  zdravý  vývoj  mládeže je  alkoholizmus 
a požívanie drog. Ak chce spoločnosť predísť týmto vplyvom, mládeži musí venovať 
viacej času, najmä aktivitám s mládežou, ktoré pomôžu mladým ľuďom zaujímavým 
spôsobom využiť svoj voľný čas. Zástupcovia obce Lisková si  uvedomujú potrebu 
týchto aktivít a preto Obec Lisková vydáva 

PROGRAM
ochrany a podpory detí a mládeže 

Obce Lisková
Článok I.

Obsahové zameranie programu

1. Týmto  programom  chce  obec  podporiť  najmä  mimoškolské  činnosti,  pri 
ktorých bude zapojený väčší počet detí a mládeže z Liskovej, ako sú napr.: 
kultúrno-výchovné akcie, finančne nenáročné výlety, športové akcie a súťaže.

2. Záujemcovia, ktorí chcú pracovať s mládežou a chcú finančnú dotáciu, musia 
podať  prihlášku,  ktorej  predtlač  poskytne  Obecný  úrad,  prípadne  si  ju 
záujemca stiahne z webovej stránky obce Lisková..
Posudzovať sa budú len tie  prihlášky,  ktoré spĺňajú  podmienku otvorenosti 
akcie (podujatia) t.j. sú otvorené pre všetky deti a mládež z Liskovej.

1. Obecný úrad si vyhradzuje právo:
a. požiadať organizátora výchovnej činnosti, aby v záujme podpory 

kultúrneho diania v obci vystúpil s vhodným programom
b. kontroly  realizácie  programu  a hospodárenia  so  zakúpenými 

prostriedkami

Článok II.

Prihláška projektu programu

1. Prihláška projektu Programu ochrany a podpory detí a mládeže musí 
obsahovať :

a. hlavičku “Prihláška projektu Programu ochrany a podpory detí 
a mládeže“

b. názov projektu
c. anotáciu projektu (stručná charakteristika a cieľ projektu)
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d. adresáta projektu (pre koho je projekt určený), predpokladaný počet 
účastníkov

e. predpokladaný termín konania projektu
f. celkové náklady projektu (rozpísané po položkách), žiadaná dotácia, 

náklady na jedného účastníka, ktorý má nárok na dotáciu.
g. adresu podávateľa (PO -názov, pečiatka;  FO- meno, priezvisko, 

adresa)
h. meno a priezvisko zástupcu organizácie
i. autora projektu

2. Predloženie  prihlášky  pri  dlhodobom projekte  je  potrebné  do  15.  11.  roku 
predchádzajúceho predpokladaného  termínu akcie.  V prípade  krátkodobých 
akcií minimálne 30 dní pred jej uskutočnením.

3. Prihláška projektu sa podáva na obecný úrad.

4. Pokiaľ  prihláška  projektu  neobsahuje  všetky  predpísané  náležitosti,  projekt 
nebude zaradený do výberového konania.

Článok III.

Zásady výberového konania

1. Každé podujatie  v zmysle programu bude realizované projektom konkrétnej 
práce s deťmi a mládežou v Liskovej. Finančná dotácia bude poskytnutá pri 
práci s mládežou maximálne do veku 30 rokov. Výška finančnej dotácie  bude 
závisieť od počtu zapojených detí a finančných možností OZ v Liskovej.

2.  Projekty musia byť zamerané najmä na :
a. podporu tvorivej a záujmovej činnosti detí a mládeže
b. podporu mimoškolských aktivít detí a mládeže
c. podporu finančne nenáročných výletov a táborov pre deti a mládež
d. podporu účasti detí a mládeže na kultúrnych akciách mimo obce

3. Podané projekty posudzuje Komisia pre mládež, ktorá ich predkladá OZ. OZ 
ku  každému  projektu  zaujme  stanovisko,  o  ktorom  bude  podávateľ 
informovaný do  30 dní od rokovania OZ.

Výberová komisia má právo prizvať si predkladateľa projektu ku konzultácii projektu.

Článok IV.

Všeobecné ekonomické zásady

1. Materiálne zabezpečenie projektu

     Výška dotácie materiálneho vybavenia projektu môže byť poskytnutá až do 
úplnej  výšky  nákladov.  Skutočne  priznaná  výška  bude  závisieť  od  druhu 
zakúpeného materiálneho vybavenia.  Pri  nákupe prostriedkov krátkodobej 
trvanlivosti sa bude požadovať hospodárne používanie prostriedkov, aby sa 
dosiahla maximálna trvanlivosť zakúpených prostriedkov.
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2. Cestovné, vstupenky a ostatné náklady

1. Pri jednodňových akciách sa poskytuje finančná dotácia na cestovné a pri 
návšteve kultúrnych zariadení na vstupné maximálne výšky do 3€/deň a 
osobu.

 2. Pri viacdňových akciách sa poskytne finančná dotácia na cestovné, stravu 
a ubytovanie maximálne do výšky 5€/deň a osobu.

 3. Pri návšteve kultúrnej akcie sa poskytuje dotácia na cestovné a na vstupné 
max.  do  výšky  3€/deň  a   osobu.  Dotácie  sa  poskytujú  len  pri  návšteve 
kultúrnej akcie sledujúcej vzdelávací a výchovný cieľ.

Náhrada  za  cestovné  a vstupné  sa  poskytuje  i organizátorovi  staršiemu  ako  30 
rokov,  pokiaľ zabezpečuje dozor minimálne  nad 10 deťmi vo veku do 15 rokov.

3. Kritéria pre úhradu nákladov

1. Finančná  dotácia  potrebná  na  realizáciu  projektu  bude  predkladateľovi 
poskytnutá takto:

a. polovica  sumy  schválenej  na  daný  projekt  môže  byť  vyplatená 
zálohovo pred jeho uskutočnením

b. druhá  polovica  (alebo  len  prípadný  rozdiel)  bude  doplatená  po 
odovzdaní  vyhodnotenia  projektu  (termín  odovzdania  vyhodnotenia 
projektu je 30 dní od dňa jeho konania)

      c.    finančné prostriedky sa môžu použiť iba na schválený účel

Článok V.

Vyhodnotenie projektu a sankcie

1.   Pre vyhodnotenie projektu je potrebné:
a. vyhotoviť „Prezenčnú listinu z podujatia“ podľa vzoru
b. vyhotoviť „Správu z podujatia“ podľa vzoru
c. odovzdať pokladničné lístky, faktúry, vstupenky

2. Pri  nedodržaní  termínu  odovzdania  vyhodnotenia  projektu  alebo  pri 
neodovzdaní   potrebných  náležitostí  budú  voči  podávateľovi  projektu 
vyvodené sankcie.

Článok VI.
Propagácia projektu

1. Pred uskutočnením projektu je podávateľ povinný realizovaný projekt 
propagovať nasledovným spôsobom:

a. na vývesnej tabuli alebo na inom verejnom mieste umiestniť plagát 
upozorňujúci  na pripravované podujatie,  ktorý informuje o podujatí 
ako o podujatí realizovanom s podporou OÚ v Liskovej

b. miestnym  rozhlasom  pozvať  deti  a mládež  na  dané  podujatie 
a oznámiť,  že  podujatie  je  realizované  s finančnou   podporou 
Obce Lisková
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2. Pri  nesplnení  predchádzajúcich  bodov  propagácie  projektu  budú  voči 
podávateľovi  projektu vyvodené sankcie.

Článok VII.

Sankcie pri nedodržaní podmienok

1. Sankcie pri nedodržaní termínu odovzdania úplného vyhodnotenia projektu sú 
1% z nedoplatenej sumy za každý omeškaný deň

2. Sankcie pri nedodržaní bodov propagácie sú:
a. 20 % z celkovej sumy za podujatie bez plagáta
b. 20 % z celkovej sumy za podujatie bez vyhlásenie miestnym rozhlasom

Vecnú správnosť vyhodnotenia projektu kontroluje určený pracovník obce, ktorý je 
zároveň zodpovedný aj za dodržiavanie sankcií. Úhrada sa môže uskutočniť  len 
vtedy, ak  bude vecná správnosť potvrdená podpisom určeného pracovníka.

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

1.  Tento  program  bol  prerokovaný  a odsúhlasený  na  zasadnutí  Obecného 
zastupiteľstva v Liskovej dňa  16. 12.2008 uznesením č. 209  a nadobúda účinnosť 
1.1.  2009.  Zároveň  stráca  platnosť  Program  ochrany  a podpory  detí  a mládeže 
schválený OZ dňa  8. 7.2003 uznesením č. 56.

                                                                                   Ján  L a u k o 
                                                                                   starosta obce
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