Projekt: Příměstské tábory pro DDM Bučovice

Informace k letnímu příměstskému táboru 2021
Vážení rodiče,
Dům dětí a mládeže Bučovice, příspěvková organizace realizuje v období letních prázdnin roku 2021 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR pro
děti a žáky základní školy. Letos jsou naše příměstské tábory spolufinancovány z projektu Příměstské tábory pro DDM
Bučovice, který je dotován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu.
Příměstské tábory jsou službou pro rodiče dětí základní školy, která jim má napomoci v jejich uplatnění na trhu práce. Služba
je určena pro rodiče, které splňují vazbu na trh práce a to:
 jsou zaměstnaní (pracovní smlouva na dobu určitou či neurčitou, DPČ, DPP),
 jsou evidování na úřadu práce,
 jsou v procesu vzdělávání či rekvalifikace,
 jsou OSVČ,
 případně jsou na mateřské/rodičovské dovolené (ale v tomto případě musejí splňovat podmínku, že mají uzavřenou
a nepřerušenou pracovní smlouvu, nebo jsou OSVČ – není přerušená živnost).
Tuto skutečnost musí splňovat alespoň jeden z rodičů dítěte, kteří spolu žijí ve společné domácnosti. V případě rodiče
samoživitele dokládá splnění podmínky vazby na trh práce pouze tento rodič.
Vazbu na trh práce dokládá rodič potvrzením při odevzdání nově vyplněné přihlášky na příměstský tábor (čestné prohlášení
rodiče) a před nástupem na tento tábor musí doložit potvrzení s aktuálním datem (datum potvrzení o vazbě rodiče na trh
práce, a to nemůže být totiž starší než 1 měsíc před konáním daného příměstského tábora).
Potvrzení o vazbě na trh práce se vydává v případě, že:
Rodič má pracovní smlouvu/DPČ/DPP
Zaměstnavatel – potvrdí formulář, který dostane
rodič společně s přihláškou na PT
Rodič je OSVČ
ČSSZ – rodič odešle na ČSSZ žádost o vystavení
potvrzení, že je v evidenci ČSSZ od určitého data
doposud… Toto potvrzení předloží rodič společně
s vyplněnou přihláškou na PT.
Rodič je evidován na ÚP
ÚP potvrdí rodiči formulář, který obdrží rodič
společně s přihláškou, toto potvrzení musí
obsahovat, že je od určitého data doposud rodič
v evidenci ÚP. Rodič doloží potvrzení s přihláškou
na PT.
Rodič je na mateřské/ rodičovské dovolené
Zaměstnavatel – potvrdí, že má rodič platnou
pracovní smlouvu
ČSSZ –potvrdí, že je rodič v evidenci ČSSZ
doposud.
Pozn.: DATUM VYSTAVENÍ POTVRZENÍ NESMÍ BÝT STARŠÍ NEŽ 1 MĚSÍC PŘED KONÁNÍM PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA tj., konáli se příměstský tábor, na kterém bude dítě přihlášeno, např. 5. 7. 2021, musí být potvrzení o vazbě na trh práce datováno
nejdříve 4. 6. 2021!!!
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PŘÍMĚSTKÉHO TÁBORA:
Příměstské tábory se konají v týdenních turnusech – pondělí až pátek – od 7,30 hodin do 16,00 hodin.
Rodiče od 7,30 do 8,00 hodin přivedou děti na příměstský tábor (adresa místa konání) a od 15,30 do 16,00 hodin si mohou
děti vyzvednout, není-li stanoveno jinak, např. kvůli výletu, příjezdu spoje atd.
Pokud rodič dítě na příměstský tábor přihlásí, jedná se o závaznou přihlášku, dítě musí absolvovat celý turnus (tedy 5 dní
příměstského tábora). Nenastoupení na tábor ze zdravotních důvodů (potvrzených lékařem) bude řešeno individuálně.

Cena příměstského tábora
Z projektu jsou hrazeny mzdy pro pečující osoby (vedoucí a asistenti příměstských táborů) a drobný materiál. Animační
program realizovaný v rámci každého turnusu je poskytnut dětem ZDARMA.
Rodiče přispívají v rámci ceny za příměstský tábor na stravu, pitný režim dětí, výlety – (doprava, vstupné) pomůcky pro
činnost, případně na nadstandartní potřeby, které jsou pro děti během příměstského tábora nutné.
5 denní turnus DOTOVANÁ CENA PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA JE 1.190,00 Kč
Platební údaje: na účet č: 1561456379/0800 VS viz Vaše elektronická přihláška (do poznámky uvést jméno dítěte
a název nebo druh tábora. PŘÍKLAD: Novak Jan – Cestomanie) a správný VARIABILNÍ SYMBOL !!!

Povinné podklady (dodáte v originále, ne skenované):
Vzhledem ke skutečnosti, že je příměstský tábor dotován z evropského projektu, je s jeho organizací a zajištěním spojená
vyšší administrace. Rodiče musí počítat s tím, že je nutné při přihlášení dítěte na příměstský tábor vyplnit a podepsat
následující dokumenty. Se vším Vám rádi pomůžeme a budeme Vám telefonicky, emailem nebo osobně (po předchozí
domluvě) k dispozici!
 nová přihláška dítěte na příměstský tábor (jeden výtisk)
 smlouva o poskytnutí služby Příměstský tábor uzavřená s DDM Bučovice (příjemcem dotace) – vyplní pouze jeden ze
zákonných zástupců dítěte (tři výtisky vyplní jeden z rodičů)
 monitorovací list podpořené osoby – vyplní oba rodiče dítěte (jeden výtisk od každého rodiče); NEVYPLŇUJTE
PROSÍM DATUM
 vyplnit čestné prohlášení o vazbě na trh práce (jeden výtisk od každého rodiče)
 v požadovaném termínu pak doložit aktuální potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce – vyplníte pouze
list A nebo B nebo C nebo D (jeden výtisk od každého rodiče)

Vážení rodiče,
vypadá to sice složitě, ale… budete-li mít dotaz nebo potřebu se s námi sejít, vytiskněte si příslušné dokumenty a domluvte
si telefonicky schůzku na DDM. Kterýkoliv pedagog Vám bude k dispozici. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za
zvýšenou administrativu, ale věřte, že vše, co činíme, je pro zkvalitnění služeb ve prospěch Vašich dětí.
Kontakt: Dům dětí a mládeže Bučovice, příspěvková organizace, Vyškovská 376, 685 01 Bučovice,
email: kachlikova@ddmbuc.cz
tel.: 603 565 729
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