Dotační program „My v tom Jihočechy nenecháme II“ v
Radošovicích
.
Zastupitelstvo Obce Radošovice dne 16.9.2022 schválilo zapojení Obce Radošovice
do dotačního programu Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme II“. Cílem
tohoto dotačního programu je podpora dětí do 3 let věku nebo dětí do 8 let věku
pobírajících příspěvek na péči a příjemců starobního, vdovského/vdoveckého
nebo
invalidního
důchodu
s
trvalým
pobytem
v Jihočeském kraji ke dni 1. 8. 2022.
O podporu mohou žádat 2 skupiny lidí
1. skupina
- Rodiče dětí do dovršení věku 3 let (k 01.08.2022).
- Rodiče dětí, které pobírají příspěvek na péči do dovršení věku 8 let (k 01.08.2022),
pokud dítě nevyužívá pobytové sociální služby.
- Dítě musí mít trvalý pobyt na území Obce Radošovice (včetně jejích částí).
✅ Splňovat musí alespoň jednu z těchto podmínek
- Pobírají „přídavek na dítě“ (alespoň v některém měsíci roku 2022).
- Pobírají „příspěvek na bydlení“ (v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2022).
- Mají čistý měsíční příjem připadající na člena společné domácnosti ve výši
maximálně 13 000 Kč
❗️ Potvrzení o pobírání přídavku na dítě nebo příspěvku na bydlení Vám vydají na úřadu
práce.
❌ O podporu není možné žádat pokud
- je proti komukoli ve společné domácnosti vedeno exekuční řízení
- je zákonný zástupce dítěte déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů na úřadu
práce.
💰 Podpora je ve výši 4 000 Kč
Žádost naleznete na www.kraj-jihocesky.cz

2. skupina
- Ten kdo pobírá starobní, vdovský/vdovecký nebo invalidní důchod
- Musí mít trvalý pobyt na území Obce Radošovice (včetně jejích částí)
✅ Splňovat musí alespoň jednu z těchto podmínek
- Pobírá „příspěvek na bydlení“
- Žije samostatně a jeho celkový měsíční příjem je max. 16 000 Kč
- Žijí ve společné domácnosti a příjem na jednoho člena domácnosti činí max. 12 000
Kč
❗️ Potvrzení o pobírání Příspěvku na bydlení Vám vydají na úřadu práce.
❌ O podporu není možné žádat, pokud je proti komukoli ve společné domácnosti
vedeno exekuční řízení.
💰 Podpora je ve výši 4 000 Kč pro ty, kdo žijí sami a 3 000 Kč v případě partnerů.
Žádost naleznete na www. kraj-jihocesky.cz
Žádosti je možno podat na OÚ Radošovice do 30. listopadu 2022
Veškeré žádosti rovněž získáte v listinné podobě na OÚ Radošovice.

