Informace k dotačnímu programu My v tom Jihočechy nenecháme I
Děti 3 až 19 let
PRO KOHO JE PODPORA URČENA
Pro rodiny s dětmi ve věku od 3 do 19 let (k 01.08.2022, tj. děti narozené 02.08.2003 - 01.08.2019), v
případě, že ke dni podání žádosti nemá žák ukončené středoškolské vzdělání.
Děti, resp. mláde ž, musí mít trvalý pobyt v Jihočeském kraji k 1. 8. 2022.
Podporovány budou děti s trvalým pobytem v Jihočeském kraji žijící ve společné domácnosti, v níž je:
o pobírána dávka "Přídavek na dítě" (alespoň v některém měsíci roku 2022) nebo
o pobírána dávka "Příspěvek na bydlení" (v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2022) nebo
o čistý měsíční příjem připadající na člena domácnosti je ve výši maximálně 13 000 Kč včetně; Do příjmů
jsou započítávány příjmy z výdělečné činnosti (příjmy ze závislé činnosti včetně DPP nebo DPČ),
OSVČ, výsluhový příspěvek, příjmy z dávek nemocenského pojištění (např. peněžitá pomoc v
mateřství, ošetřovné, nemocenská), rodičovský příspěvek, skutečné obdržené výživné, příjem z
pronájmu, příjem z kapitálového majetku, podpora v nezaměstnanosti či v rámci rekvalifikace, případně
starobní, vdovský/vdovecký, sirotčí či invalidní důchod. aj.).
Podmínkou pro přiznání a vyplacení podpory je, že zákonný zástupce podporované osoby a jeho
manžel/druh/partner není ke dni podání žádosti o podporu déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů
o zaměstnání (potvrzeno Úřadem práce).
Podporovaná osoba nesmí čerpat současně podporu v dotačním programu Jihočeského kraje na podporu
rodin s dětmi do 3 let věku, resp. 8 let věku, pobírajících příspěvek na péči.
NA JAKÉ AKTIVITY SE PODPORA VZTAHUJE
Zákonní zástupci mohou podat žádost o příspěvek na školní aktivity 1. pololetí školního roku 2022/2023:
o úplata za předškolní vzdělávání,
o úplata za školní stravování,
o úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině a školním klubu,
o úplata za školní kroužek.
JAK O PODPORU POŽÁDAT
o Podáním vyplněné žádosti a doložením potřebných příloh zákonným zástupcem dítěte v kanceláři
základní školy (Čelakovského 24, Písek; stará budova, 2. patro).
o Od 26.9. do 30. 10. 2022 (Nejzazší termín pro podání žádostí je u všech škol zřízených městem Písek
sjednocen a stanoven na 31.10.2022.)
o V časech:

pondělí

800 – 1000 hodin

1300 – 1500 hodin

středa

800 – 1000 hodin

1300 – 1500 hodin

pátek

800 – 1000 hodin

1300 – 1500 hodin

Doporučujeme žádosti předat osobně z důvodu urychlení řešení, v případě chybně vyplněné žádosti.

JAKÁ JE VÝŠE PODPORY
Výše podpory na jednotlivce činí maximálně 4 000 Kč.
Podpora může být čerpána u více organizací, avšak dílčí příspěvky na aktivity u jednotlivých organizací nesmí
v součtu přesáhnout 4 000 Kč za podporovanou osobu, tj. za jedno dítě.
JAKÉ DOKUMENTY MUSÍ BÝT DOLOŽENY
Spolu s žádostí o podporu (ZDE) je nutné doložit alespoň je den z následujících dokladů:


potvrzení Úřadu práce o pobírání příspěvku na bydlení pokud takový příspěvek pobírá zákonný zástupce
podporované osoby (ZDE), nebo



potvrzení Úřadu práce o pobírání přídavku na dítě pokud takový příspěvek pobírá zákonný zástupce
podporované osoby (ZDE), nebo



potvrzení zaměstnavatele o čistém měsíčním příjmu za poslední 3 měsíce před podáním žádosti o podporu nebo
výpočet dle daňového přiznání za rok 2021 (ZDE), případně potvrzení Úřadu práce o pobírání rodičovského
příspěvku nebo příspěvku na péči o osobu blízkou nebo potvrzení o výši a druhu důchodu od OSSZ.

*** Pokud žadatel nemá možnost tisku, je možné formuláře žádosti a příloh vyzvednout v chodbě za vstupními
dveřmi do budovy 2. stupně ZŠ (staré budova) a stejně v mateřských školách.

Více informací na we bu Podpora aktivit dětí a mládeže | MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME
(myvtomjihocechynenechame.cz)

