PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ DOTOVANÉ CENY KLUBÍK:
Dotace je v rámci operačního programu Zaměstnanost, evropského sociálního fondu.
PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ DOTOVANÉ CENY
Cílovou skupinou jsou rodiče dětí (další podmínky se týkají vždy obou rodičů, nebo osob ve společné
domácnosti pečujících o dítě),
1. KTERÉ NAVŠTĚVUJÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLU STARÉ MĚST0
2. Jsou zaměstnaní, vykonávají podnikatelskou činnost
3. V případě nezaměstnanosti si zaměstnání aktivně hledají, jsou zapojeni v procesu vzdělávání či
rekvalifikace – v době využití podpory (dotace), tedy k přihlášce doloží potvrzení (viz. níže)
4. Osoby pečující o dítě budou uvedeny v přihlášce do klubu, v případě střídavé péče stačí uvést údaje
pro jednu domácnost, kde dítě pobývá.
Spolu s přihláškou oba rodiče doloží některý z následujících dokladů:
- Zaměstnaný rodič – potvrzení o pracovním poměru, které dostanete od SVČ (nebo smlouva, DPP, DPČ
– musí být platná v době konání klubu a kopie celé smlouvy, včetně všech dodatků), s uvedením doby
trvání pracovního poměru
- OSVČ doloží potvrzení ČSSZ o úhradě odvodů na sociální pojištění
- Nezaměstnaný rodič (případně jiná pečující osoba) doloží potvrzení z ÚP ČR o tom, že je veden v
evidenci uchazečů o zaměstnání
- Osoby v procesu vzdělávání doloží potvrzení o studiu – musí probíhat denně
- Osoby absolvující rekvalifikační kurz doloží potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu a po jeho
ukončení, doloží certifikát, potvrzení o jeho úspěšném ukončení
VŠECHNY POTŘEBNÉ FORMULÁŘE DOSTANETE PO PŘIHLÁŠENÍ A UHRAZENÍ ZÁPISNÉHO OD SVĆ
KLUBKO
U rodičů na mateřské nebo rodičovské dovolené, lze dotaci poskytnout jen v případě, že jsou ve fázi
aktivního vyhledávání zaměstnání, před ukončením a nástupem – doloží potvrzením z UP, případně
některé z pomáhajících organizací (rekvalifikace, agentura apod.).
S rodiči bude sepsána smlouva o poskytnutí dotace.
POKUD CHCETE DOTACI VYUŽÍT A SPLŇUJETE PODMÍNKY, V ONLINE PŘIHLÁŠENÍ VYBERTE KLUBÍK S
POPISEM DOTOVANÝ A NIŽŠÍ CENOU.
Jsou to podmínky dotace a my je opravdu musíme dodržet a doložit. Děkujeme za pochopení
V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ VOLEJTE NEBO PIŠTE NA mob. 725 995 176, reditel@klubkosm.cz

