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Zásady tvorby projektov
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Projekt je plánovaný postup, ktorý rieši konkrétny problém, je zameraný na
dosiahnutie konkrétnych cieľov, má presný termín začiatku a konca, má ohraničené finančné zdroje, používa zdroje (financie, ľudí, vybavenie) a prináša niečo
nové a výnimočné pre cieľovú skupinu. Projekt je po formálnej stránke jednoduchý a prehľadný. Tvorí ho päť hlavných častí, ktoré na seba nadväzujú:
1. problém (súčasná situácia, alebo východiskový stav) - Čo vás v súčasnosti
znepokojuje?, 2. ciele projektu - Ako by vyzerala situácia, keby sa zmenila?, 3.
postup, alebo spôsob realizácie - Čo urobíte, aby ste situáciu zmenili?, 4. hodnotenie - Ako zistíte, či sa ľudia a podmienky zmenili?, 5. rozpočet - Aké budú finančné náklady na dosiahnutie zmien?

Grantové programy
Žilinského samosprávneho kraja

Prvá časť projektu „Problém“ dáva priestor na predstavenie súčasného,
východiskového stavu, ktorý je potrebné zmeniť. Ak sa má zmeniť problémový
stav, musíme ho dôkladne poznať.
„Ciele projektu“ vypovedajú o predpokladaných efektoch - zmenách. Stanovujú zmeny cieľovej skupiny, resp. situácie. Pri stanovení „cieľov projektu“ je
potrebné dodržať pravidlá: a) ciele musia byť reálne a uskutočniteľné, b) ciele
musia byť merateľné (ak chceme cieľ dosiahnuť, musíme vedieť akú má súčasnú
pozíciu).
„Spôsob realizácie projektu“ obsahuje jednotlivé aktivity - kroky, ktoré sa
budú vykonávať, aby sa dosiahli požadované výsledky. Súčasťou je časový harmonogram aktivít, ktorý pomáha vytvoriť obraz o jednotlivých aktivitách a slúži
ako pomôcka pri realizácií projektu.
„Monitorovanie projektu“ je sledovanie priebehu projektu, jeho jednotlivých etáp a zaznamenávanie čiastkových výsledkov. Slúži na zber podkladov pre
hodnotenie celého projektu. „Hodnotenie projektu“ je proces posudzovania
účinnosti a hospodárnosti využitia finančných prostriedkov. Hodnotenie je
neustála spätná väzba, zber faktov, čísel, pozorovaní v priebehu realizácie
projektu a po ukončení projektu.
„Rozpočet projektu“ je návrh plánu činnosti vyjadrený v menových jednotkách (napr. Sk, Euro). Popisuje a odhaduje očakávané príjmy a výdavky, ktoré
organizácia bude potrebovať na dosiahnutie úloh svojho návrhu. Rozpočet sa
člení na dve zložky: príjmy a výdavky. Rozpočet výdavkov má dve časti: osobné
náklady (mzdy a platy) a neosobné (prevádzkové náklady). Neoddeliteľnou
súčasťou rozpočtu je komentár k jednotlivým položkám rozpočtu.
Základné kritéria Odboru školstva Žilinského samosprávneho kraja
pri posudzovaní žiadostí: 1. kompletné vyplnenie žiadosti, 2. zapojenosť
žiakov a zamestnancov školy do realizácie projektu, 3. kreativita a originalita
projektu, 4. dlhodobosť výsledkov projektu, 5. podrobný komentár k položkám
rozpočtu, 6. previazanosť rozpočtu s aktivitami v projekte.
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Grantové programy Žilinského samosprávneho kraja
Grantové programy:
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Konverzný kurz:
1,00 € = 30,126 Sk

Žilinský
samosprávny
kraj vytvára podmienky
pre výchovu a vzdelávanie, prevenciu protispoločenských
javov,
rozvoj športu a záujmových a voľnočasových
aktivít detí a mládeže
formou grantových programov: 1) Humanizácia
výchovy a vzdelávania,
2) Škola bez tabaku,
alkoholu a drog, 3)
Vráťme šport do škôl.
Grantové programy sú
súčasťou systému finančnej podpory, ktorý
vychádza z obsahu koncepčného
dokumentu
„Koncepcia
rozvoja
výchovy a vzdelávania
v Žilinskom samosprávnom kraji na roky
2010 — 2013“.

www.regionzilina.sk

Cieľom
grantových
programov odboru školstva Žilinského samosprávneho
kraja na
úseku školstva je motivovať pedagogických zamestnancov stredných
škôl a školských zariadení do realizácie projektových aktivít.
Grantový
program
„Humanizácia výchovy a vzdelávania“ je
zameraný na uplatnenie
modelu
tvorivohumanistickej výchovy a
vzdelávania vo výchovnovzdelávacom
procese
stredných škôl a školských zariadení.
Grantový
program
„Škola bez tabaku,
alkoholu a drog“ je
zameraný na systematic-

kú podporu realizácie
preventívnych
aktivít
v stredných školách a
školských zariadeniach
a na elimináciu počtu
sociálno-patologických
javov
mládeže
v školskom a mimoškolskom prostredí.
Grantový
program
„Vráťme šport do škôl“
má za cieľ vytvárať
vhodné podmienky na
aktív ne
f ormo vani e
zdravého životného štýlu
detí a mládeže, podporovať rozvoj pohybových
aktivít v školskom a
mimoškolskom čase a
vytvoriť zo stredných
škôl a školských zariadení centrá športu — otvorené širokej verejnosti.

Systém finančnej podpory pre oblasť výchovy, vzdelávania a športu
Kontakty:
PaedDr. Peter Majer

Mgr. Ľuboš Berešík

Telefón: 041/503 22 32

Telefón: 041/503 22 31

E-mailová
adresa:
peter.majer@zask.sk

E-mailová
adresa:
lubos.beresik@zask.sk

- grantové programy:
Humanizácia výchovy a
vzdelávania, Škola bez
tabaku, alkoholu a drog.

- grantový program:
Vráťme šport do škôl

Spracovatelia textu:
Ing. Dana Weichselgärtner, PhD.
a PaedDr. Peter Majer

Grantový program

Termín predloženia žiadosti

Termín vyhodnotenia žiadostí

Termín realizácie

Počet podporených žiadostí

Dotácia na
realizáciu projektu

Humanizácia
výchovy a vzdelávania

do 31. decembra
2009

do 31. januára
2010

1. február 2010 —

podľa schváleného
rozpočtu na rok
2010

332,00 €

Škola bez tabaku, alkoholu a
drog

do 31. decembra
2009

podľa schváleného
rozpočtu na rok
2010

332,00 €

Vráťme šport do
škôl

do 30. novembra
2009

podľa schváleného
rozpočtu na rok
2010

podľa oblastí
podpory

30. jún 2010

do 31. januára
2010

1. február 2010 —
30. jún 2010

do 31. decembra
2009

1. január 2010 —
30. november 2010

Strana 2

Humanizácia výchovy
a vzdelávania patrí medzi
aktuálne trendy uplatňované
v súčasnej pedagogickej praxi.
V humanisticky orientovanej
škole je kladený dôraz na
socializáciu človeka, vzťahov
a školskej klímy. Výchovnovzdelávací proces je založený
na dôvere v sily a schopnosti
dieťaťa, na úcte k jeho
osobnosti a partnerskej

„Každý človek je
individuálna bytosť a
neopakovateľný tvor.
Uznanie dôstojnosti
človeka si vyžaduje, aby
bola v medziľudských
vzťahoch a konaní
rešpektovaná a rozvíjaná
komplexná pozitívna
hodnota jednotlivca“.

Humanizácia výchovy a vzdelávania
Gran tový
p rogra m
„Humanizácia výchovy a vzdelávania“ je
určený na podporu
žiadostí o poskytnutie
finančných prostriedkov, ktoré predkladajú
pedagogickí zamestnanci stredných škôl a
školských
zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
Oblasti podpory tvoria
uvedené
tematické
okruhy: 1) implementácia
regionálnych
prvkov a špecifík
regiónu do výchovnovzdelávacieho procesu – cieľom podpory je
uplatniť
geografické,
historické, etnografické,
kultúrne a iné špecifiká
regiónu vo výchovnovzdelávacom procese, 2)
rozvíjanie tvorivosti
žiakov vo výchovnovzdelávacom procese
– cieľom podpory je
uplatniť
princíp

„aktívnej
tvorivosti“
v rozvíjaní praktických
zručností žiakov, 3)
motivácia
žiakov
školy
do činnosti
orgánov
školskej
samosprávy – cieľom
podpory je aktivizovať
mladých ľudí do činnosti žiackej školskej rady
a previazať ich spoluprácu s pedagogickými
zamestnancami školy
pri organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu a mimoškolských
aktivít, 4) rozvíjanie
vlastenectva, národného
povedomia
a tradícií – cieľom
podpory je zvýšiť záujem
mladých
ľudí
o
tradície,
kultúru
a históriu slovenského
národa prostredníctvom
činnosti žiackej školskej rady.
Žiadosti o poskytnutie
finančných prostriedkov
sa predkladajú do 31.
decembra
2009
v jednom exemplári na

adresu: Žilinský samosprávny kraj, odbor
školstva, Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina.
Termín realizácie projektovej aktivity je od
1. februára 2010 do 30.
júna 2010.
Žilinský samosprávny
kraj podporí v školskom
roku 2009/2010 žiadosti
o poskytnutie finančn ý ch
p ro st ri e d ko v
na rozvíjanie tvorivohumanistickej výchovy
a vzdelávania vo výške
332,00 € na jeden projekt. Pri rozpise rozpočtu pripadá 20 % na
osobný príplatok alebo
odmenu pre pedagogického
zame stnan ca
a 80 % finančných
prostriedkov
možno
využiť na zabezpečenie
materiálno-technického
vybavenia,
učebných
pomôcok a administratívnych potrieb spojených so zabezpečením
projektovej aktivity.

Škola bez tabaku, alkoholu a drog

Prevencia drogových závislostí
v rezorte školstva je zameraná
na prevenciu v rámci výchovnovzdelávacieho procesu, aktívnu
ochranu detí a mládeže pred
sociálno-patologickými javmi,
odbornú psychologickú
a poradenskú starostlivosť pre
rizikové deti a mládež, reedukáciu a resocializáciu
v špeciálnych výchovných
zariadeniach, spoluprácu
s rodinou a širšou komunitou.

Gran tový
p rogra m
„Škola bez tabaku,
alkoholu a drog“ je
určený na podporu
žiadostí o poskytnutie
finančných prostriedkov, ktoré predkladajú
pedagogickí zamestnanci stredných škôl a
školských zariadení v
zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho
kraja
(koordinátori prevencie,
výchovní
poradcovia,
vychovávatelia
školských internátov).
Oblasti podpory tvoria
uvedené
tematické
okruhy: 1) zabezpečenie prevencie drogo-

vých
závislostí
vo
výchovnovzdelávacom procese
– cieľom podpory je
uplatniť aktuálne metódy a formy prevencie
drogových závislostí vo
výchovno-vzdelávacom
procese stredných škôl
a školských zariadení,
2) zabezpečenie prevencie
drogových
závislostí pre žiakov
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami – cieľom
podpory je zabezpečiť
systematickú preventívnu starostlivosť pre deti
a mládež so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími
potrebami v stredných

školách a školských
zariadeniach, 3) realizácia
pravidelných
preventívnych aktivít so zameraním na
rozvoj
osobnosti
žiakov a zamestnancov školy – cieľom
podpory je previazať
spoluprácu stredných
škôl a školských zariadení so školskými zariadeniami
výchovného
poradenstva a prevencie
v zriaďovateľskej pôsobnosti Krajského školského úradu v Žiline pri
realizácii
dlhodobých
vzdelávacích aktivít pre
žiakov a pedagogických
zamestnancov
škôl
a školských zariadení,

4) zabezpečenie rozvoja voľnočasových
aktivít pre deti a
mládež – cieľom podpory je rozvíjať voľnočasové aktivity (mimo
športových aktivít) detí
a mládeže v stredných
školách a školských
zariadeniach.
Žiadosti o poskytnutie
finančných prostriedkov
sa predkladajú do 31.
decembra
2009
v jednom exemplári na
adresu: Žilinský samo-

správny kraj, Odbor
školstva, Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina.
Termín realizácie projektovej aktivity je od
1. februára 2010 do 30.
júna 2010.
Žilinský samosprávny
kraj podporí v školskom
roku 2009/2010 žiadosti
o poskytnutie finančn ý ch
p ro st ri e d ko v
na prevenciu drogových
závislostí v školskom
a mimoškolskom prostredí vo výške 332,00 €

na
jeden
projekt.
Pri rozpise rozpočtu
pripadá 20 % na osobný
príplatok alebo odmenu
pre
pedagogického
zamestnanca a 80 %
finančných prostriedkov
možno využiť na zabezpečenie
materiálnotechnického vybavenia,
učebných pomôcok a
administratívnych
p o t ri e b
sp o j e n ý c h
so zabezpečením projektovej aktivity.

Vráťme šport do škôl
P rog ram
„ Vr á ťm e
šport do škôl“ je určený na podporu žiadostí
o poskytnutie finančných
prostriedkov,
k t o ré
p red k l ad a j ú
stredné školy a školské
výchovno-vzdelávacie
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho
kraja.
Oblasti podpory tvoria
uvedené
tematické
okruhy: 1) športovomotivačná kampaň –
cieľom podpory je zvýšiť
povedomie
občanov
Žilinského samosprávneho kraja o vplyve
športu a športových
aktivít na zmenu hodnotovej orientácie a
zdravého spôsobu života
a aktívne ich zapojiť do
športového
diania.
Finančné prostriedky sa
využijú na podporu
operatívne organizovaných športových aktivít
(turnaje, športové hry
a pod.), 2) škola ako
centrum
športu –
cieľom podpory je vytvoriť zo stredných škôl
a školských zariadení
centrá
športu
s celoročnou prevádz-

kou, ktoré aktivizujú
pohybové
aktivity
a sprístupňujú športoviská širokej športovej
verejnosti, 3) telesná
výchova
–
cieľom
podpory je vytvoriť
materiálno-technické
podmienky pre kvalitný
vý chovno -v zd elá va cí
proces telesnej výchovy
v stredných školách a
školských zariadeniach,
4)
športovotalentovaná mládež –
cieľom podpory je vytvoriť podmienky pre mladé športové talenty
prostredníctvom spolufinancovania ich účasti
na športových podujatiach a súťažiach celos l o v e n s k é h o
a
med zi ná rod néh o
významu.
Žiadosti o poskytnutie
finančných prostriedkov
sa predkladajú do 30.
novembra 2009 v jednom
exemplári
na
adresu: Žilinský samosprávny kraj, odbor
školstva, Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina.
Termín realizácie projektovej aktivity je od
1. januára 2010 do 30.
novembra 2010.

Výška podpory zo strany Žilinského samosprávneho
kraja
je
pevne stanovená podľa
štruktúry
programu
a financovania jednotlivých oblastí: a) športovo-motivačná kampaň –
663,00 € na jeden projekt, b) škola ako centrum športu – 6 640,00
€ na jeden projekt, c)
telesná
výchova
–
664,00 € na jeden projekt,
d)
športovotalentovaná mládež –
996,00 € na jeden projekt.
Každý projekt musí mať
finančnú spoluúčasť vo
výške minimálne 30 %
z iných zdrojov. Maximálny počet podaných
projektov
žiadateľa
v kalendárnom roku sú
štyri žiadosti (na všetky
oblasti podpory). Program Žilinského samosprávneho
kraja
s názvom „Vráťme šport
do škôl“ nepodporuje
financovanie kapitálových výdavkov (s výnimkou podpory „škola
ako centrum športu“).
Financovanie mzdových
výdavkov je povolené
z iných zdrojov.
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Športová aktivita je najhodnotnejšou náplňou voľného času,
formovania pozitívnych
vôľových a osobnostných
vlastností, ktoré chránia najmä
mladých ľudí pred negatívnymi
javmi. Vypestovanie pozitívnych
návykov vykonávania pravidelnej športovej činnosti u detí a
mladých ľudí pretrváva
spravidla aj v ďalšom období
a zohráva pozitívnu úlohu
počas celého života človeka.

„Súčasný šport predstavuje
prostriedok rozvoja
osobnosti, upevňuje
zdravie, je prostriedkom
boja proti negatívnym
javom ako sú drogy
a netolerancia voči druhým,
zvyšuje národné
povedomie a je
prostriedkom trávenia
voľného času“.

Cieľom telesnej výchovy ako
vyučovacieho predmetu je
umožniť žiakom primerane sa
oboznamovať a osvojovať si
správne pohybové návyky a
zručnosti, zvyšovať pohybovú
gramotnosť, podporovať rozvoj
všeobecnej pohybovej výkonnosti a zdatnosti, zvyšovať
aktivitu v starostlivosti o
zdravie a utvárať trvalý vzťah
k pohybovej aktivite v nadväznosti na vlastné záujmy a
potreby.

