Vážení spoluobčané obce Roseč,
Jihočeský kraj schválil dotační program pro nízkopříjmové skupiny "My v tom Jihočechy
nenecháme"
Především pomůže jihočeským rodinám s dětmi, ale taky seniorům s nízkými důchody a
lidem s invalidními důchody.
První program je zaměřen na pomoc rodičům s dětmi ve věku od 3 let až do 19 let.
Podporovanými aktivitami podle tohoto dotačního programu jsou:
o předškolní vzdělávání (MŠ),
o ubytování žáků v domově mládeže, internátu a škole v přírodě,
o vzdělávání v základních uměleckých školách (ZUŠ),
o zájmové vzdělávání ve střediscích volného času, školních klubech a školních
družinách,
o školní stravování,
o další zájmové, volnočasové, tělovýchovné a sportovní aktivity dětí (kroužky,
soustředění, kurzy apod.),
o 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).
Žádosti o podporu (finanční příspěvek) podávají rodiče nebo zákonní zástupci prostřednictvím
organizace, která provozuje podporované aktivity.
1. Zájemci o podporu doloží organizaci, u které chtějí čerpat podporovanou aktivitu, vyplněný
formulář "žádost o podporu" včetně požadovaných příloh o pobírání příspěvku na bydlení,
přídavku na děti, příp. s potvrzením o čistém měsíčním příjmu.
2. Organizace zkontroluje nárok na podporu a předložené doklady od zákonných zástupců dětí.
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.
Druhý program je zaměřen na pomoc rodičům s dětmi ve věku do 3 let a rodin s dětmi
pobírající příspěvek na péči do dovršení 8 let věku
•
•

do dovršení věku 3 let (děti narozené po 31.07.2019) nebo
pobírající příspěvek na péči do dovršení věku 8 let (děti narozené po 31.07.2019), pokud
dítě nevyužívá pobytové sociální služby.

Podporovány budou děti 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 ve výši
maximálně 13 000 Kč včetně. Do příjmů jsou započítány příjmy z
výdělečné činnosti (příjmy ze závislé činnosti, OSVČ, odměny),

příjmy z dávek nemocenského pojištění (např. peněžitá pomoc v
mateřství, ošetřovné, nemocenská), rodičovský příspěvek, starobní,
vdovský/vdovecký, sirotčí či invalidní důchod, podpora v
nezaměstnanosti či v rámci rekvalifikace, ostatní příjmy - např.
skutečně obdržené výživné, příjem z pronájmu, výsluha, příjem z
kapitálového majetku, aj.
Žádosti o podporu podávají rodiče nebo zákonní zástupci dětí prostřednictvím obcí či měst
Jihočeského kraje (v místě trvalého bydliště), které podporu rodičům/zákonným zástupcům
předfinancují a následně podají žádost o zpětné proplacení dotace Jihočeskému kraji.
1. Zájemci o podporu doloží obci, městu vyplněný formulář "žádost o podporu" včetně
příloh o pobírání příspěvku na bydlení, přídavku na děti, příspěvku na péči na dítě do dovršení
8 let věku, příp. s potvrzením o čistém příjmu.
2. Obec/město zkontroluje splnění podmínek dotačního programu pro čerpání podpory dle
předložené žádosti podporované osoby. Na základě předložených dokladů proplatí obec/město
4 000 Kč.
Výše podpory na dítě činí 4 000 Kč.
100 % výše podpory vyplácí Jihočeský kraj prostřednictvím obcí a měst Jihočeského kraje.
Třetí program je zaměřen na podporu poživatele starobního a invalidního důchodu.
Podpora je určena pro osoby s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje, které jsou:
•

poživateli starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu ke dni 1. 8.
2022, pokud tyto osoby nevyužívají pobytové sociální služby.

Podporováni budou poživatelé starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu
žijící na území Jihočeského kraje, kteří:
•
•

•

•
•

•

pobírají příspěvek na bydlení nebo
žijí samostatně a pobírají starobní, vdovský/vdovecký nebo invalidní důchod v
maximální výši 16 000 Kč nebo jejich další jiný příjem a pobíraný důchod činí v součtu
maximálně 16 000 Kč měsíčně,
žijí ve společné domácnosti se svým partnerem, manželem, druhem, případně dalšími
spolužijícími osobami a jejich příjem připadající na člena společné domácnosti činí
včetně důchodu a dalších jiných příjmů v součtu maximálně 12 000 Kč.
V případě poživatelů důchodu, kteří žijí samostatně činí výše podpory 4 000 Kč.
V případě poživatelů důchodu, kteří žijí ve společné domácnosti, činí výše
podpory 3 000 Kč na každého člena společné domácnosti, který je podporovaným
poživatelem důchodu.
50 % podpory financuje Jihočeský kraj, 50 % příslušná obec či město.

Více informací na stránkách https://myvtomjihocechynenechame.cz/ nebo u Mirky
Beránkové

