Vážení rodiče,
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání získala v rámci činnosti pracoviště Rychta podporu na
realizaci příměstských táborů. Cílem projektu je pomoct rodičům aktivním na trhu práce v době školních prázdnin.
Díky projektu vám tedy můžeme nabídnout příměstské tábory Rychty za poloviční cenu. Věříme, že taková finanční
výpomoc vám zvlášť v současné složité ekonomické situaci pomůže.
Podpora je určena rodičům a osobám pečujícím o děti do 15 let, kteří bydlí či pracují na území MAS Moravský kras a:
 jsou zaměstnáni (nebo OSVČ),
 nebo aktivně hledají zaměstnání a jsou zaregistrování na úřadu práce,
 nebo v dohledné době se vrací do zaměstnání po mateřské/rodičovské dovolené
Postup získání projektové podpory, tedy snížené ceny:
 přihlásíte dítě na vybraný tábor
 zaplatíte plnou cenu tábora
 dodáte potřebné dokumenty a vyplněnou a podepsanou smlouvu o projektové podpoře
 my potvrdíme smlouvu z naší strany
 vrátíme vám polovinu ceny tábora, kterou jste zaplatili
Potřebné dokumenty:
 potvrzení postavení rodiče na trhu práce – vyplníte a doložíte jeden z níže uvedených dokumentů
o Potvrzení o pracovněprávním vztahu (dokument 1_Potvrzeni pracovni pomer)
o Potvrzení o úhradě odvodů na sociálním pojištění (dokument 2_Potvrzeni OSVC)
o Potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce (dokument 3_Potvrzeni urad prace)
o Potvrzení o studiu či účasti na rekvalifikaci (dokument 4_Potvrzeni student rekvalifikace)
 monitorovací list podpořené osoby – oba rodiče vyplní a podepíší svůj samostatný dokument
(dokument 5_Monitorovaci list podporene osoby)




smlouva o projektové podpoře (dokument 6_Smlouva s rodici)
pokud je dítě ve výlučné péči jednoho z rodičů, je třeba doložit i čestné prohlášení (dokument 7_Prohlaseni
o vylucne peci)

Vyplněné dokumenty nám spolu s vyplněnou a vámi podepsanou smlouvou doručíte. Smlouva je třeba ve dvou
výtiscích. My zkontrolujeme správnost všech listin a zajistíme podpis smlouvy za naši organizaci. Následně
vypořádáme vratku poloviny ceny tábora zpět na váš účet, ze kterého jste poplatek hradili.
Termíny:
 dokumenty je třeba doložit nejpozději 7 dní před konáním příslušného tábora
 vratku poplatku vypořádáme do měsíce od podpisu smlouvy
Informace o projektu Zvýšení dostupnosti služeb pro rodiny s dětmi podporou realizace příměstských táborů: Na projekt jsme
získali finanční podporu prostřednictvím MAS Moravský kras. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu
a prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Území MAS Moravský kras zahrnuje celkem 59 obcí v Jihomoravském a Olomouckém kraji:
Adamov, Babice nad Svitavou, Bílovice nad svitavou, Blansko, Bořitov, Bousín, Březina, Buková, Bukovina, Bukovinka, Černá
Hora, Drahany, Drnovice, Habrůvka, Holštejn, Hostěnice, Jedovnice, Ježkovice, Kanice, Kotvrdovice, Krásensko, Krasová, Křtiny,
Kulířov, Lipovec, Lubě, Luleč, Malá lhota, Malé Hradisko, Němčice, Nemojany, Niva, Nové sady, Ochoz u Brna, Olomučany,
Olšany, Ostrov u Macochy, Otinoves, Petrovice, Podomí, Protivanov, Račice-Pístovice, Rájec-Jestřebí, Ráječko, Rozstání, Rudice,
Ruprechtov, Řícmanice, Senetářov, Sloup, Spešov, Studnice, Šošůvka, Újezd u Černé Hory, Vavřinec, Vilémovice, Vysočany, Žďár,
Žernovník

V případě jakýchkoli dotazů a nejasností se na nás neváhejte obrátit.
Zdeňka Jičínská, vedoucí pracoviště Rychta

