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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 11.5

19. zasedání zastupitelstva konané dne 29. 4. 2019

Věc:
Dotační program „Certifikace primární prevence pro poskytovatele sociálních služeb protidrogové 
politiky“ – vyhlášení

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Vyhlášení dotačního programu „Certifikace primární prevence pro poskytovatele sociálních služeb 
protidrogové politiky“.

Plnění Strategie protidrogové politiky Ústeckého kraje na období 2015-2018 (usnesením č. 025/16Z/2018 ze 
dne 10. 12. 2018 prodloužena platnost do roku 2019) - oblast 5. 1 Primární prevence, cíl č.1 – Zajištění 
realizace kvalitních programů primární prevence v Ústeckém kraji.

Nárok na rozpočet:
S nárokem 100 000 Kč na rozpočet Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje, dle schváleného 
rozpočtu na rok 2019

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 13. 2. 2019 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 024/61R/2019

Výbor pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality

Dne: 28. 2. 2019 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 6/18VSVBSVL/2019

Přílohy: 

11.5-1 Název: Bod 11.5 priloha 1.pdf Vyhlášení dotačního programu U

11.5-2 Název: Bod 11.5 priloha 2.pdf Žádost o dotaci U

11.5-3 Název: Bod 11.5 priloha 3.pdf Čestné prohlášení ke smlouvě U

11.5-4 Název: Bod 11.5 priloha 4.pdf Čestné prohlášení de minimis U

11.5-5 Název: Bod 11.5 priloha 5.pdf Smlouva o poskytnutí dotace U

11.5-6 Název: Bod 11.5 priloha 6.pdf Závěrečná zpráva a vyúčtování U



Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) rozhoduje

1. o výjimce, kdy Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého 
kraje se budou vztahovat na dotační program „Certifikace primární prevence pro poskytovatele sociálních 
služeb protidrogové politiky“, uvedený v příloze č.1 tohoto usnesení s ohledem na zvláštní povahu 
programu pouze přiměřeně,
2. o vyhlášení dotačního programu „Certifikace primární prevence pro poskytovatele sociálních služeb 
protidrogové politiky“ dle příloh č. 1 – 6 tohoto usnesení.

B) ukládá

PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstku hejtmana Ústeckého kraje
zajistit zveřejnění dotačního programu „Certifikace primární prevence pro poskytovatele sociálních služeb 
protidrogové politiky“.
Termín: 13. 5. 2019



Důvodová zpráva:
Dotační program „Certifikace primární prevence pro poskytovatele sociálních služeb protidrogové politiky“ 
(dále jen „Certifikace primární prevence“) je vyhlašován v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a 
návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“) schválenými Zastupitelstvem 
Ústeckého kraje usnesením
č. 013/13Z/2018 dne 25. 6. 2018. Pro dotační program „Certifikace primární prevence“ je v rozpočtu 
Ústeckého kraje na rok 2019 schváleno 100 000 Kč.

Důvodem pro vyhlášení dotačního programu je nedostatek certifikovaných programů školské primární 
prevence rizikového chování v Ústeckém kraji a potřeba zajištění kvalitních komplexních programů ve 
školách. Účelem podpory programu je úhrada nákladů certifikačního řízení odborné způsobilosti primární 
prevence pro jeden program primární prevence rizikového chování pro žádající organizaci. Ústecký kraj 
realizoval program na podporu certifikací primární prevence poprvé v roce 2017. Během daného časového 
období se podařilo úspěšně absolvovat certifikační proces dvěma poskytovatelům prevence a tím zefektivnit 
síť poskytovatelů primární prevence v kraji. V současné době působí v Ústeckém kraji tři dlouhodobé 
programy všeobecné primární prevence realizované poskytovateli protidrogových služeb.
Dotační program je určen pro poskytovatele registrovaných sociálních služeb pro cílovou skupinu osob 
ohrožených závislostí nebo závislé na návykových látkách dle typologie zákona o sociálních službách. 
Konkrétně se jedná o poskytovatele odborného sociálního poradenství, kontaktních center, služeb následné 
péče, terapeutických komunit a terénních programů, kteří obdrželi Pověření Ústeckého kraje k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na 
období 2019–2021.
Náklady certifikačního řízení odborné způsobilosti jednoho programu primární prevence rizikového chování 
činí 25 000 Kč. Certifikace primární prevence je dokladem o naplnění Standardů odborné způsobilosti 
poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování. Získání certifikátu odborné 
způsobilosti je posouzením a formálním uznáním, že poskytovatel a jím realizovaný program odpovídá 
stanoveným kritériím kvality a komplexnosti. Realizaci procesu certifikace zajišťuje Národní ústav pro 
vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v souladu 
s pověřením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Certifikačním řádem.
Certifikační proces jsou podpoření žadatelé povinni splnit v termínu do 31. 12. 2021. Tento termín plnění 
účelu programu byl stanoven z důvodu časové náročnosti procesu certifikačního řízení a vysokým nárokům 
Standardů odborné způsobilosti pro primární prevenci z hlediska personálního zajištění programů 
(víceúrovňový model s podmínkami pro splněné vzdělání, dlouhodobé kurzy pro lektory prevence a splněné 
roky praxe). V rámci certifikačního řízení se hodnotí již realizovaný a evaluovaný program primární prevence 
ve školním prostředí. Vzhledem k tomu potřebují žadatelé (poskytovatelé prevence) delší časové období pro 
přípravu programu i jeho realizaci v necertifikované podobě ve školách. Proces samotného certifikačního 
řízení zakotvený v Certifikačním řádu vyžaduje několikaměsíční časovou dotaci.

V programu budou prioritně podpořeny programy všeobecné primární prevence. Jedná se prevenci 
zaměřenou na běžnou populaci dětí a mládeže bez rozdělování na méně či více rizikové skupiny. V případě, 
že nebude podán dostatek žádostí na vyčerpání finančních prostředků pro všeobecné programy a bude 
žádáno o podporu programu selektivní prevence poskytovatelem, který disponuje aktuálně platným 
certifikátem odborné způsobilosti pro všeobecný program, může být dotace poskytnuta také na program 
specifické prevence. Specifická prevence je zaměřena na žáky, u nichž jsou ve zvýšené míře přítomny 
rizikové faktory pro vznik a vývoj různých forem rizikového chování, tj. jsou více ohrožené.

Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
musí být dotační programy zveřejněny 30 dnů přede dnem, od něhož lze podávat žádosti o poskytnutí 
dotace. V souladu s tímto zákonem bude dotační program zveřejněn 13. 5. 2019 a žádosti o dotace se budou 
podávat v období od 14. 6. 2019 do 4. 7. 2019. Poté bude odborem sociálních věcí provedeno vyhodnocení 
žádostí o dotace. Na jeho základě budou navrženy konkrétní dotace jednotlivým žadatelům. Vyhodnocení 
žádostí a návrh částek bude pak v nejbližším termínu předloženo ke schválení příslušným orgánům kraje 
(předpoklad předložení vyhodnocení programu Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 9. 9. 2019). Po projednání 
v orgánech Ústeckého kraje a podpisu smluv budou dotace vyplaceny příjemcům.

V rámci tvorby programu „Certifikace primární prevence pro poskytovatele sociálních služeb protidrogové 
politiky“ bylo přihlédnuto k platným Zásadám a Zastupitelstvu Ústeckého kraje se předkládá návrh na 
usnesení, v němž má rozhodnout o výjimce, kdy se Zásady budou vztahovat na uvedený dotační program s 
ohledem na zvláštní povahu programu pouze přiměřeně. V programu není stanoven maximální podíl dotace 
70% z celkových uznatelných nákladů projektu dle čl. VIII. odst. 5) Zásad, neboť dotace bude poskytována v 
100% výši a jediným uznatelným nákladem je úhrada certifikačního řízení pro jeden program primární 



prevence.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Petra Lafková,
vedoucí odboru sociálních věcí PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Petra Lafková (vedoucí odboru)   Ing. Petra Lafková 15. 4. 
2019

2 PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)   Mgr. Martin Klika MBA 
16.4.2019

Podpis zpracovatele:  Kateřina Kotlíková 15. 4. 2019


