
                    MĚSTYS  ŠTĚKEŇ                                
  Na Městečku 20, 387 51 Štěkeň, tel.: 383 393 117, e-mail: mestys@steken.cz, IČ: 00251895

 
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.

JAKÁ JE VÝŠE PODPORY
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.
JAKÉ DOKUMENTY MUSÍM DOLOŽIT
Spolu s podáním žádosti o podporu doloží žadatel následující doklady:
 
• potvrzení Úřadu práce o pobírání příspěvku na bydlení formulář potvrzení (Word) nebo

• potvrzení OSSZ o výši a druhu pobíraného důchodu (v případě společné žádosti od obou členů společné domácnosti),

• potvrzení zaměstnavatele o čistém měsíčním příjmu za poslední tři měsíce před podáním žádosti nebo výpočet dle daňového
přiznání za rok 2021 (v případě existence dalšího příjmu žadatele o podporu).

CALL LINKA PRO TUTO PODPORU tel: 386 720 397
E-mail:odpora-dp2@kraj-jihocesky.cz

 Po,st. 8,00 – 16,30 út, čt, pá: 8:00 - 14:00

 
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.

JAKÁ JE VÝŠE PODPORY
Výše podpory na jednotlivce činí 4 000 Kč.
JAKÉ DOKUMENTY MUSÍM DOLOŽIT
Spolu s vyplněnou žádostí o podporu (Excel) alespoň jeden z následujících dokladů:
potvrzení Úřadu práce o pobírání příspěvku na bydlení formulář potvrzení (Word),

• potvrzení Úřadu práce o pobírání přídavku na dítě formulář potvrzení (Word),

• potvrzení zaměstnavatele o čistém měsíčním příjmu za poslední tři měsíce před podáním žádosti nebo výpočet dle daňového
přiznání za rok 2021, potvrzení Úřadu práce o pobírání rodičovského příspěvku nebo potvrzení o výši a druhu důchodu od
OSSZ.

CALL LINKA PRO TUTO PODPORU tel: 386 720 397
E-mail:podpora-dp2@kraj-jihocesky.cz

 Po,st. 8,00 – 16,30út, čt, pá: 8:00 - 14:00
Podrobné informace na stránkách Jihočeského kraje https://myvtomjihocechynenechame.cz/
 
Přijímání žádostí na úřadu městyse Štěkeň od 14.11.2022 do
21.12.2022.                                                                                    
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