Informace k dotačnímu programu Jihočeského kraje - MY V TOM JIHOČECHY
NENECHÁME I., který umožňuje úlevu na úplatě školného i kurzovného v ZUŠ
Velešín.
Program nabízí rodičům podporu ve výši maximálně 4 000 Kč na jedno dítě. Žádat o podporu
můžete u více organizací.
Podmínky:
- pro koho je program určený:
 pro děti ve věku od 3 do 19 let (k 1. 8. 2022, tj. děti narozené 2. 8. 2003 - 1. 8. 2019)
 dítě musí mít k 1. 8. 2022 trvalý pobyt v Jihočeském kraji
- kdo žádá: rodič/ zákonný zástupce, zletilý žák ZUŠ (žák narozen ke 2. 8. 2003 + ke dni
podání žádosti nemá ukončené středoškolské vzdělání).
- jaká je výše podpory: maximálně 4 000 Kč na jedno dítě - v součtu všech organizací a za
všechny aktivity.
- co musí žadatel splňovat, aby mohl zažádat o podporu:




pobírat dávku „Přídavek na dítě“ (alespoň v některém měsíci roku 2022) nebo
pobírat dávku „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.

- na jaké aktivity můžete jako rodič žádat:
 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,
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noclehárny, průvodcovské a předčitatelské služby, odlehčovací služby, osobní
asistence).
- o co žádáte ZUŠ: ZUŠ žádáte o prominutí úplaty za I. pololetí 2022/23 = na školné nebo
kurzovné (Tvořeníčko, Hudební hrátky, Taneční kurz)
- termín podávání žádostí: žádosti zasílejte od 15. 9. 2022 – nejpozději do 16. 10. 2022
- možnosti zasílání žádostí:
 na mail školy: zus@zusvelesin.cz
 na adresu školy: Školní 609, Velešín
 na osobní schůzce - po domluvě s ekonomkou nebo ředitelkou školy
 datovou schránkou – ID DS: i9xfcuv
- co musí žádost obsahovat: potřebné formuláře k žádosti najdete v odkaze, v sekci - jaké
dokumenty musím doložit
Podpora aktivit dětí a mládeže | MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME
(myvtomjihocechynenechame.cz)

- pokud si nejste jistí podmínkami žádosti: důležité informace jsou na webu kraje + infolinka:
Podpora aktivit dětí a mládeže | MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME
(myvtomjihocechynenechame.cz)

Vyplněnou žádost a všechny potřebné formuláře zasílejte na mail: zus@zusvelesin.cz,
popřípadě volejte: 602 537 145.
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