PROGRAM: MEZINÁRODNÍ CENA VÉVODY Z EDINBURGHU
Výzva k podávání žádostí o finanční podporu z rozpočtu města Brna pro rok 2018
Finanční prostředky v rozpočtu schváleny:
Předpokládaný termín schválení:
Předpokládaný objem prostředků:
Maximální výše dotace na jeden projekt:
Minimální výše dotace na jeden projekt:
Účel programu:

Zastupitelstvem města Brna
prosinec 2017
1 000 000 Kč
60 000 Kč
5 200 Kč
zapojení do programu Mezinárodní cena vévody
z Edinburghu
Lhůta pro podání žádosti:
od 4. ledna 2018 do 31. ledna 2018
Předpokládaný termín rozhodnutí o žádosti: duben 2018
Časový harmonogram realizace projektu:
od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018
Důvod podpory stanoveného účelu:
Zastupitelstvo města Brna dne 20. června 2017 schválilo Memorandum o spolupráci mezi statutárním
městem Brnem a The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation (DofE).
DofE je obecně prospěšnou společností realizující prestižní program neformálního vzdělávání pro mladé
lidi ve věku od 13 do 24 let poskytovaný školami a dalšími organizacemi pracujícími s mládeží, jehož
smyslem je komplexní rozvoj mladého člověka a přivedení mladých lidí k rozmanitým volnočasovým
aktivitám a pomoci jim získat cenné dovednosti pro budoucí život a kariéru v rámci rozvoje talentu,
sportovních aktivit, dobrovolnické činnosti a absolvování dobrodružné expedice.
Program DofE se k mladým lidem dostává prostřednictvím místních center programu DofE, kterými se
mohou stát organizace pracující s mládeží (např. škola, středisko volného času, domov mládeže, sportovní
nebo turistický oddíl, nezisková organizace). Zde mladí lidé procházejí programem DofE pomocí
proškolených vedoucích programu, kteří jim pomáhají program realizovat. Mladí lidé jako účastníci
programu DofE usilují o zlepšení svých dovedností a talentu, pravidelně se věnují sportovní aktivitě,
dobrovolnicky pomáhají ve svém nejbližším okolí a na závěr společně absolvují dobrodružnou expedici.
Okruh způsobilých žadatelů:
Právnické osoby v oblasti vzdělávání a volného času dětí a mládeže se sídlem na území města Brna.
Průběh poskytnutí podpory:
Projekt bude zahájen setkáním zástupců přihlášených organizací s koordinátorem programu DofE.
Statutární město Brno přihlášeným organizacím zajistí kompletní zaškolení dvou vedoucích programu,
tedy pedagogů či pracovníků spolku, což zahrnuje dvoudenní kurz – jeden den základní trénink, druhý
den trénink pro expedice. Formou dotace či příspěvku dále statutární město Brno poskytne přihlášeným
organizacím finanční prostředky na úhradu jednorázového poplatku ve výši 5 200 Kč za členství v DofE.
Formou dotace či příspěvku dále statutární město Brno poskytne přihlášeným organizacím finanční
prostředky na odměny dvou zapojeným pedagogům ve výši 500 Kč měsíčně za každého zapojeného
účastníka. Formou dotace či příspěvku dále statutární město Brno poskytne přihlášeným organizacím
finanční prostředky na nákup materiálního vybavení zejména pro závěrečnou dobrodružnou expedici.
Čerpání dotace:
Čerpání dotace či příspěvku, účel, finanční vypořádání a kontrola, budou realizovány za podmínek
stanovených smlouvou o poskytnutí dotace či stanovených průvodním dopisem o poskytnutí příspěvku.
Administrátor programu:
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMB, Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno.
V případě, že administrátor programu zjistí, že je třeba doplnit některé údaje, je oprávněn vyzvat žadatele
k doplnění a ten je povinen poskytnout potřebnou součinnost.
Kontaktní osoba:
Ing. Marek Polák, tel. 542 172 107, e-mail: polak.marek@brno.cz. Žádost o dotaci či příspěvek se podává
na formuláři, který včetně seznamu požadovaných příloh naleznete na adrese: www.brno.cz/sprava-města
/magistrat-mesta-brna/usek-skolstvi-a-prorodinne-politiky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/, část:
Dotace, granty, nebo je možné si jej vyzvednout na OŠMT MMB. Řádně vyplněnou žádost se všemi
požadovanými přílohami je nutné doručit v tištěné podobě poštou či osobně na Odbor školství, mládeže
a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno ve výše uvedeném termínu.

