
Podpora rodin s dětmi, starobních a invalidních důchodců – dotační program 

Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme II“ 

Zastupitelstvo města Mladá Vožice na svém posledním zasedání dne 5. 9. 2022 schválilo 

zapojení se města do dotačního programu vyhlášeného Jihočeským krajem „My v tom 

Jihočechy nenecháme II“.   

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 města 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. Podporovány budou děti žijící ve společné domácnosti, v níž je pobírána dávka 

"Přídavek na dítě" (alespoň v některém měsíci roku 2022) nebo pobírána dávka "Příspěvek na 

bydlení" (v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2022) nebo čistý měsíční příjem připadající na 

člena domácnosti je ve výši maximálně 13 000 Kč včetně. 

Podmínkou pro přiznání a vyplacení podpory je, že rodič/zákonný zástupce podporované 

osoby a jeho manžel/druh/partner není ke dni podání žádosti déle než 6 měsíců veden v 

evidenci uchazečů o zaměstnání. Proti podporované osobě nebo posuzované osobě ve 

společné domácnosti nebo jejich majetku nesmí být vedeno exekuční řízení.  

Podporovaná osoba nesmí čerpat současně podporu v dotačním programu Jihočeského kraje 

na podporu školních a mimoškolních aktivit dětí a mládeže od 3 let věku do 19 let věku. 

Výše podpory na dítě činí 4 000 Kč. 100 % výše podpory vyplácí Jihočeský kraj prostřednictvím obcí a 

měst Jihočeského kraje. 

 

PODPORA PRO POŽIVATELE STAROBNÍHO A INVALIDNÍHO DŮCHODU 

Podporováni budou poživatelé starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu 

s trvalým pobytem na území města, kteří pobírají příspěvek na bydlení nebo  žijí samostatně 

a pobírají starobní, vdovský/vdovecký nebo invalidní důchod v maximální výši 16 000 Kč nebo 

jejich další jiný příjem a pobíraný důchod činí v součtu maximálně 16 000 Kč měsíčně, žijí ve 

společné domácnosti se svým partnerem, manželem, druhem, případně dalšími spolužijícími 

osobami a jejich příjem připadající na 1 člena společné domácnosti činí včetně důchodu a 

dalších jiných příjmů v součtu maximálně 12 000 Kč. Proti podporované osobě nebo 

posuzované osobě ve společné domácnosti nebo jejich majetku nesmí být vedeno exekuční 

řízení. 

V případě poživatelů důchodu, kteří žijí samostatně, činí výše podpory 4 000 Kč. V případě 
poživatelů důchodu, kteří žijí ve společné domácnosti, činí výše podpory 3 000 Kč na každého 
člena společné domácnosti, který je podporovaným poživatelem důchodu. 50 % podpory 
financuje Jihočeský kraj, 50 % příslušná obec či město. 
 

Více informací včetně zodpovězení nejčastějších dotazů naleznete na 

https://www.myvtomjihocechynenechame.cz/.  Na tomto odkazu jsou k dispozici i žádosti a 

https://www.myvtomjihocechynenechame.cz/


jejích přílohy. Každý žadatel si musí tiskopisy vyplnit, což lze i přímo v počítači, a vytisknout, 

případně nejprve vytisknout a poté ručně vyplnit. Žádost musí být vždy vlastnoručně 

podepsaná, nelze ji podat elektronicky. Žádosti jsou k dispozici také na městském úřadě u 

sociální pracovnice pí Bc. Novotné (tel. 381 201 918), příp. u vedoucí finančního odboru pí 

Raškové. Sociální pracovnice Vám pomůže i s vyplněním a podáním žádosti.  

Žádosti přijímáme do čtvrtka 15. prosince 2022. Později došlé žádosti již nelze vyřídit. 

Podpora bude vyplácena na účet žadatele, případně v hotovosti v pokladně města, a to na 

základě Darovací smlouvy. Tyto smlouvy bude schvalovat Rada města.  

 

  

 

 

 

 


