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TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM 
A STÁTNÍM ROZPO TEM ESKÉ REPUBLIKY

REALIZACE PROJEKTU

Realizovat vlastní nápad v jakékoli oblasti vyžaduje ur ité úsilí a prost edky. V tomto sm ru mohou 
pomoci dota ní programy vyhlášené nap . obcemi, krajem i ministerstvy. Tyto dota ní programy mohou konkrétním 
sociálním skupinám pomoci uskute nit jejich cíle. Vzpome me nap . program „Zelená úsporám“ vyhlášený MŽP, 
ve kterém mohli získat  nan ní prost edky vlastníci staveb k provedení stavebních úprav bytových a rodinných dom , 
jež vedly k úsporám energie (zateplení obvodového plášt , vým na kotle na vytáp ní, vým na oken…). Pokuste se 
vytvo it projekt, který by vašemu oddílu, p íp. skupin , p inesl konkrétní užitek a pokuste se na n j získat prost edky.

Motivace:

PC s internetem, kancelá ské pot eby.Pot eby:

Planeta Poznání – viz p íb h v úvodu metodiky.Legenda:

Aktivita je rozd lena do n kolika ástí: p íprava, podání, provedení. Ú astníky seznámíme se všemi 
ástmi dop edu.

1. ást P ÍPRAVA – Ú astník m p edložíme témata k vytvo ení návrhu projektu tak, aby vytvo ený projekt byl 
realizovatelný a užite ný pro konkrétní skupinu osob, nap . oddíl. Tématem m že nap . být modernizace táborové 
základny, vzd lávací akce, akce pro ve ejnost, vybavení pro nový oddíl i klub. Prodiskutujte s ú astníky aktivity 
navržená témata, p ípadn  další jejich nápady, a vyberte z nich ty, které podle mín ní všech jsou uskute nitelné a pro 
danou skupinu prioritní. Vybrané návrhy pak rozd lte ú astník m (dohodou, losem nebo jiným zp sobem). Projekt 
m že zpracovat jednotlivec, ale i tým; pro za áte níky je tým výhodn jší. Poté ú astník m p edejte odkazy na webové 
stránky subjekt  na internetu, které poskytují dotace na realizaci projekt , aby si mohli zjistit podmínky pro podání 
žádosti o dotaci. Pokud máte k dispozici více PC s p ipojením na internet, m žete se na tyto webové stránky podívat 
spole n . Týmy pak již budou pracovat samostatn , jejich úkolem bude vypracovat konkrétní projekt dle podmínek 
zadavatele, vypsat žádost o dotaci a vše projednat s vedoucím oddílu, p íp. vedoucím PS a hospodá em PS. Projekty 
mohou týmy zpracovávat na vašich setkáních, p íp. „doma“ (pak si ale dohodn te termín k dokon ení projektu). Poté 
m žete projekty všem p edstavit v rámci prezentací diskutovat o jejich využití.  

2. ást PODÁNÍ – V této ásti jde o podání vytvo eného projektu k zadavateli dota ního programu. Pokud byl 
vyhotovený projekt vybrán a schválen vedením PS, opat en odpovídajícím podpisem a razítkem, musí být podán dle 
podmínek zadavatele. Forma podání m že být r zná, nap . elektronicky, písemn , p íp. obojí, musí být podán v as, 
tj. v zadaném termínu (pozor n kdy je stanoven krom  konkrétního dne i as), a musí obsahovat p edepsané p ílohy – 
nej ast ji jde o listiny k existenci podávajícího subjektu, výro ní zprávy nebo dokladování innosti podatele, propagace 
projektu. Pokud je vše dle podmínek zadání zajišt no, m že být žádost podána. Pokud nebude vše pot ebné spln no, 
dojde následn  k vy azení podaného projektu z programu pro nespln ní zadaných podmínek. 

3. ást PROVEDENÍ – Pokud zadavatel rozhodne o tom, že vám na základ  podaného projektu poskytne p íslušnou 
dotaci, dojde k sepsání smlouvy, v níž bude zejména stanoven ú el dotace, tj. na co mohou být poskytnuté prost edky 
použity, termín nebo doba realizace projektu a podmínky vyú tování projektu (doklady, zp sob a termín jejich 
p edložení). Ve smlouv  jsou obsaženy i ásti, v nichž jsou popsány následky pro podatele projektu, pokud nesplní 
podmínky dle smlouvy. 

Pokud vám zadavatel dota ního programu dotaci neposkytne, „neházejte  intu do žita“ a zkuste podat hotový projekt 
bu  u jiného subjektu, který má vypsaný podobný program (ale pozor na jeho zadávací podmínky), nebo projekt, 
když bude stále aktuální, podejte další rok. Touto aktivitou si m žete vytvo it podklady k dota ním program m 
v následujících letech. Jak se íká „Št stí p eje p ipraveným!“.  

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Pomoc, Poznání a P ekonání.

Provedení:

as p ípravy
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as realizace

dle druhu projektu
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Ro ní období
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Po et ú astník
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V ková kategorie

15+

Rozvoj t chto kompetencí: ke komunikaci, pracovní, sociální a personální, ob anská.

Rozvoj aktivity, tvo ivosti, cílev domosti, argumentace, seberealizace, propagace innosti, 
spolupráce s jinými subjekty.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:



Pionýr

Projekt Klí ení – Metodický list U10

V ková kategorie: 15+ s. 2/2

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM 
A STÁTNÍM ROZPO TEM ESKÉ REPUBLIKY

Z ekonomického hlediska musí být v tšinou dotované projekty hrazeny z ásti i zadavatelem (dotace je 
tém  vždy poskytnuta pouze áste n ), proto je nutné s tímto po ítat.

Pozor na:

Moje poznámky:

Zrakov  postižení – mohou pracovat v týmu s vidoucími. 

Sluchov  postižení – dohlédnout na to, aby ú astníci m li možnost p i 
P ÍPRAV  odezírat ze rt  vedoucího. Zapojit je zejména p i práci s PC. 

Pohybov  postižení – práce na vyhotovení projektu bez omezení, p i realizaci projektu dle typu postižení.  

Mentáln  postižení – srozumitelné vysv tlení aktivity v jednoduchých krátkých v tách. V rámci aktivity zadávat 
krátkodobé a jednodušší úkoly. 

e ov  postižení – bez omezení. Jen dát dostate ný prostor pro komunikaci. 

Obtížn  vychovatelní – striktní hranice a pravidla, astá kontrola innosti, dohled v ásti PODÁNÍ.

Jedinci se speci  ckými poruchami u ení a chování – bez omezení, záleží na typu postižení.

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:


