
Dotační program My v tom Jihočechy nenecháme II 

Program pro nízkopříjmové skupiny v Jihočeském kraji 

Program se týká podpory rodin s dětmi do 3 let věku, resp. 8 let věku, pokud pobírají příspěvek na péči 
a poživatelů důchodů (starobní, invalidní). V tomto dotačním programu jsou partnery pro kraj obce a 
města Jihočeského kraje a bude vyžadována jejich součinnost při předfinancování a spolufinancování 
vyplácených podpor z rozpočtu obce. Město Nové Hrady na svém ustavujícím zastupitelstvu dne 
20.10.2022 schválilo přistoupení k výše jmenovanému dotačnímu programu. 

PODPORA RODIN S DĚTMI DO DOVRŠENÍ 3 LET VĚKU A RODIN 
S DĚTMI POBÍRAJÍCÍ PŘÍSPĚVEK NA PÉČI DO DOVRŠENÍ 8 LET 

VĚKU 

 Podpora je určena pro děti s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje:  

• do dovršení věku 3 let (děti narozené od 2. 8. 2019 do 31. 7. 2022 včetně) nebo 
• pobírající příspěvek na péči do dovršení věku 8 let (děti narozené od 2. 8. 2014 do 31. 7. 2022 

včetně), pokud dítě nevyužívá pobytové sociální služby. 

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. 

 

PODPORA PRO 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 s trvalým pobytem v 
Jihočeském kraji ke dni 1. 8. 2022, pokud tyto osoby nevyužívají pobytové sociální služby. 

• Žádosti o podporu podávají poživatelé důchodu, příp. zákonní zástupci prostřednictvím 
příslušných obcí či měst Jihočeského kraje. 

Zájemci o podporu doloží obci, městu vyplněný formulář "žádost o podporu" včetně příloh o pobírání 
příspěvku na bydlení, příp. s potvrzením o výši pobíraného důchodu k 1. 8. 2022. 

 

PODPORA RODIN S DĚTMI OD 3 LET DO DOVRŠENÍ 19 LET 
ZAMĚŘENÁ NA ŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY DĚTÍ A 

MLÁDEŽE 

Podpora je určena pro rodiny s dětmi ve věku od 3 do 19 let (k 1. 8. 2022, tj. děti narozené 2. 8. 2003 
- 1. 8. 2019), v případě, že ke dni podání žádosti nemá žák ukončené středoškolské vzdělání. 

Děti, resp. mládež, musí mít trvalý pobyt v Jihočeském kraji k 1. 8. 2022. Podpora bude poskytnuta 
na kompenzaci úhrad k zachování účasti na školních a mimoškolních aktivitách dětí a mládeže 
(sportovních, zájmových, aj.), na školní stravování, ubytování na internátech či ambulantní a terénní 
sociální služby. 

 



 

 

 

Způsob podání žádostí 

Od 8.11. do 9.12.2022 je možné konzultovat a osobně podávat žádosti na Městském úřadě 
v zasedací místnosti. 

A to ve dnech: 

každé úterý   16:00 – 18:00, 
každou středu    9:00 – 11:00 a 16:00 – 18:00, 
každý čtvrtek  16:00 – 18:00. 

V budově DPS proběhne prezentace programu a vyplnění žádostí dne 10.11.2022 od 9:00 do 
12:00 a 22.11.2022 od 9:00 do 12:00. 

Žádosti o podporu v rámci programu Podpora rodin s dětmi od 3 let do dovršení 19 let zaměřená 
na školní a mimoškolní aktivity dětí a mládeže v rámci ZŠ Nové Hrady a MŠ Nové Hrady mohou 
rodiče nebo zákonní zástupci dětí konzultovat a předkládat na Městském úřadě v zasedací 
místnosti ve výše určených termínech. Stanovení výše příspěvku a jeho následného vyplacení 
bude probíhat prostřednictvím organizace, která provozuje podporované aktivity (ZŠ Nové 
Hrady, MŠ Nové Hrady). 

 

Způsob vyplácení 

V případě správného doložení žádosti o podporu a všech nezbytných příloh a kladného 
vyhodnocení žádosti budou příspěvky vypláceny nejpozději do 31.12.2022.  

V případě vyplacení příspěvku na účet žadatele bude částka připsána automaticky na uvedené 
číslo účtu dle žádosti. 

V případě vyplacení příspěvku v hotovosti bude pověřenými pracovníky MěÚ Nové Hrady 
žadatel individuálně vyzván, aby se dostavil na MěÚ Nové Hrady – ekonomický odbor. 

 

Bližší informace a formuláře ke stažení na:   

https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-pro-deti-ve-veku-do-3-let 

https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-pro-pozivatele-duchodu 

https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti-mladeze 

  

https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-pro-deti-ve-veku-do-3-let
https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-pro-pozivatele-duchodu
https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti-mladeze


 

Kontaktní osoby  

 

Od 8.11. do 9.12.2022 

Mgr. Michal Jarolímek, 2. místostarosta města -  ÚT 16:00 – 18:00, 

Jan Kollmann, 1. místostarosta města -  ČT 16:00 – 18:00, 

Ing. Eva Ševčíková, členka rady města – ST  9:00 – 11:00 

Ing. Ladislava Bártová, členka rady města - ST 16:00 – 18:00 

 

 

 

 

 


