Městský úřad Vlachovo Březí
Náměstí Svobody 56, 384 22 Vlachovo Březí
zastoupený starostou Lubomírem Dragounem

Oznámení
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás upozornit, že je v rámci vyhlášeného programu Jihočeského kraje „My v tom
Jihočechy nenecháme I“ možno prostřednictvím poskytovatele níže uvedených služeb podávat
žádosti o příspěvek za účelem zachování a rozvoje školní a mimoškolní zájmové činnosti dětí a
mládeže, školního stravování a ubytování dětí a mládeže s trvalým pobytem na území Jihočeského
kraje. Dalším cílem dotačního programu je podpora aktivit dětí pobírajících příspěvek na péči (např.
handicapovaných dětí) s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje.
Dotace v tomto dotačním programu může být požadována pouze na práci s dětmi a mládeží (dále také
jako „děti, žáci, mládež“) či na školní stravování, ve věkové kategorii od 3 let (k 1. 8. 2022) do
dovršení 19 let (k 1. 8. 2022) v případě, že ke dni podání žádosti nemá žák ukončené středoškolské
vzdělání. Děti musí mít trvalý pobyt v Jihočeském kraji k 1. 8. 2022. Dotace bude poskytnuta na
kompenzaci úhrad za účast dětí na podporovaných aktivitách.
Podporovány budou děti žijící ve společné domácnosti, v níž je:
- pobírána dávka „Přídavek na dítě“ (alespoň v některém měsíci roku 2022) nebo
- pobírána dávka „Příspěvek na bydlení“ (v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2022) nebo
- čistý měsíční příjem připadající na člena společné domácnosti ve výši maximálně 13 000,- Kč
včetně.
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 na formuláři přílohy č. 6 Pravidel).
Nárok na podporu je ze strany zákonných zástupců prokazován v případě pobírání dávek „Příspěvek
na bydlení“ nebo „Přídavek na dítě“ potvrzením z úřadu práce (příloha č. 6 Pravidel). Pokud není ve
společné domácnosti, kde žije podporované dítě, pobírána dávka „Příspěvek na bydlení“ nebo
„Přídavek na dítě“, je nárok na podporu prokazován výší příjmů na stanoveném vzorovém formuláři
žádosti o podporu (příloha č. 7 Pravidel.)
Podporovanými aktivitami podle tohoto dotačního programu jsou:
• předškolní vzdělávání (MŠ),
• ubytování žáků v domově mládeže, internátu a škole v přírodě,
• vzdělávání v základních uměleckých školách (ZUŠ),
• zájmové vzdělávání ve střediscích volného času, školních klubech a školních družinách,
• školní stravování,
• další zájmové, volnočasové, tělovýchovné a sportovní aktivity dětí (kroužky, soustředění, kurzy
apod.),
• ambulantní a terénní sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů (centra denních služeb, denní stacionáře, noclehárny, průvodcovské a
předčitatelské služby, odlehčovací služby, osobní asistence).
V rámci dotačního programu jsou kompenzovány úplaty za členské příspěvky, školní a mimoškolní
aktivity stanovené příslušnými právními předpisy a ostatní úplaty za kurzy, soustředění a akce, které
souvisí se školními i mimoškolními volnočasovými aktivitami dětí a mládeže, a úplaty za ambulantní
a terénní sociální služby.

Maximální výše dotace na podporovanou osobu je 4tis. Kč. V případě čerpání dotace u více
poskytovatelů se jedná o maximální součet těchto čerpaných dotací.
Doporučujeme potenciálním žadatelům informovat se u příslušného poskytovatele výše uvedených
služeb o možnosti žádat tuto dotaci.
Proti podporované osobě nebo posuzované osobě ve společné domácnosti nebo jejich majetku nesmí
být vedeno exekuční řízení.
Přílohy:
- Pravidla programu
- Formulář žádosti o podporu
- Potvrzení úřadu práce o pobírání příspěvků
- Výpočet příjmů z podnikání

Lubomír Dragoun
starosta města

