
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů v platném znění. 

Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 20.1

22. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 9. 2019

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

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Vyhodnocení 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 z 
10. 12. 2018 prodloužena platnost do konce 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:

Výbor Výbor pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality

Dne: 5. 9. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 7. 8. 2019 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 191/74R/2019

Přílohy: 

20.1-1 Název: Bod 20.1 priloha 1.pdf Vyhlášení dotačního programu U

20.1-2 Název: Bod 20.1 priloha 2.pdf Vyhodnocení dotačního programu U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) rozhoduje

dle § 36 písm. c) zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
poskytnutí dotace organizacím a o uzavření smluv se subjekty uvedenými v příloze č. 2 tohoto usnesení



B) ukládá

Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit potřebné úkony k uzavření smluv s 
podpořenými organizacemi
Termín: do 31. 10. 2019

Důvodová zpráva:
Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 022/19Z/2019 ze dne 29. 4. 2019 byl vyhlášen dotační program 
„Certifikace primární prevence pro poskytovatele sociálních služeb protidrogové politiky“. Dotační program je 
určen pro poskytovatele registrovaných sociálních služeb pro cílovou skupinu osob ohrožených závislostí 
nebo závislých na návykových látkách dle typologie zákona č. 108/2006, o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů. 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. Předmětem podpory programu je úhrada nákladů 
certifikačního řízení odborné způsobilosti primární prevence pro jeden program prevence rizikového chování. 
Na dotační program byla vyčleněna částka 100 000 Kč dle schváleného rozpočtu na rok 2019. Informace
o vyhlášení dotačního programu byla po schválení Zastupitelstvem Ústeckého kraje zveřejněna na 
elektronické úřední desce a v příslušné tematické sekci na webových stránkách Ústeckého kraje. 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 byl dotační program zveřejněn 13. 5. 2019 a žádosti o dotace byly přijímány v 
období od 14. 6. 2019 do 4. 7. 2019. V daném termínu doručily odboru sociálních věcí žádosti o dotaci 3 
organizace s celkovým požadavkem 75 000 Kč.

U doručených žádostí bylo odborem sociálních věcí provedeno formální a věcné vyhodnocení žádostí o 
dotace. Pro hodnocení byly závazné podmínky stanovené ve vyhlášení programu a dále Zásady pro 
poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem, které byly s ohledem na povahu 
programu použity přiměřeně. Vzhledem k tomu, že jediným uznatelným nákladem žádostí je úhrada 
certifikačního řízení pro jeden program primární prevence ve výši 25 000 Kč, je dotace poskytována ve výši 
100% bez povinné spoluúčasti. Všechny doručené žádosti splnily stanovené podmínky vyhlášeného 
programu a odpovídají danému účelu finanční podpory.
Dotační titul byl prioritně určen pro podporu programů všeobecné primární prevence, tj. prevence zaměřené 
na běžnou populaci dětí a mládeže bez rozdělování na méně či více rizikové skupiny. O podporu certifikace 
všeobecné primární prevence zažádaly 2 organizace – Světlo Kadaň, z.s. a Most k naději, z.s.. Neboť nebyl 
podán dostatek žádostí na vyčerpání finančních prostředků pro všeobecné programy, může být podpořena 
také žádost o podporu programu tzv. selektivní prevence, tj. zaměřené na žáky, u nichž jsou ve zvýšené míře 
přítomny rizikové faktory pro vznik a vývoj různých forem rizikového chování. Tato možnost byla součástí 
podmínek dotačního programu. Žádost o podporu selektivní prevence podal poskytovatel WHITE LIGHT I., 
z.ú., který již disponuje aktuálně platným certifikátem odborné způsobilosti pro všeobecný program primární 
prevence a ve školách působí. V případě úspěšné certifikace se bude jednat o první selektivní program 
primární prevence dostupný v rámci Ústeckého kraje.

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 kvůli 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, než požádají o certifikaci. Proces 
samotného certifikačního řízení zakotvený v Certifikačním řádu vyžaduje několikaměsíční časovou dotaci.

Na základě provedeného hodnocení doporučujeme podpořit žádosti organizací uvedené v příloze č. 2 tohoto 
usnesení.

Vzhledem k tomu, že všem subjektům je v kalendářním roce přidělena dotace nad 200 000 Kč, je podle § 36 
písm. c) zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, kompetentní rozhodnout 
zastupitelstvo kraje.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:



Ing. Petra Lafková,
vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Ing. Miroslav Andrt (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Petra Lafková (vedoucí odboru)   Ing. Petra Lafková 21. 8. 
2019

2 Mgr. Ing. Miroslav Andrt (uvolněný zastupitel)   Mgr. Ing. Miroslav Andrt 
24.8.2019

Podpis zpracovatele:  Kateřina Kotlíková 21. 8. 2019


