Obec Malé Březno

ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK
Z PROGRAMU SOCIÁLNÍ STABILIZACE OBCE MALÉ BŘEZNO r. 2019 – 2022

Jméno a příjmení a datum narození žadatele: ………………………………………...……………..
Jméno a příjmení zákonného zástupce: ………………………………………………………...…...
Bydliště: ………………………………………………………………………………………...….
Kontaktní údaje (telefon/email/číslo účtu): ……………………………………………...……......

Žádám o příspěvek dle článku (zaškrtněte):
Pomoc v oblasti dopravy do školského zařízení

o
o

III/a) - na dopravu ve výši 500,- Kč ročně pro děti navštěvující MŠ a ZŠ Strupčice;
III/b) - na dopravu ve výši 800,- Kč ročně pro děti a studenty navštěvující MŠ, ZŠ a jiné školské
zařízení mimo obec Strupčice;

Pomoc v oblasti vzdělávání

o

III/c) - na pořízení školních potřeb a učebnic ve výši 1.000,- Kč;

Pomoc v oblasti zdravotní a sociální

o
o
o
o
o
o
o
o

III/d) - na pokrytí nákladů na zdravotní a sociální péči až do výše 4 000,- Kč ročně; (FLEXI PASS)
III/e) - na vytápění uhlím, dřevem, elektřinou či plynem až do výše 5 000,- Kč ročně domácnostem;
III/f) - na školu v přírodě až do výše 2 000,- Kč ročně na každé dítě;
III/g) - na letní tábor, sportovní soustředění či rekreaci až do výše 3 000,- Kč;
III/h) - na lékařskou, rehabilitační a/nebo lázeňskou péči ve výši 1 000,- Kč ročně; (pro seniory)
III/i) – k životnímu jubileu ve výši 1 000,- Kč ročně (dárkový poukaz);
III/j) – na léčivé přípravky a doplňky stravy s obsahem vitamínů a minerálů až do výše 1 200,- Kč
ročně; (VITAL PASS)
III/k) – na pokrytí zvýšených nákladů základních potřeb ve výši 750,- Kč ročně

Výše požadovaného příspěvku celkem v Kč:
Odůvodnění žádosti (v případě potřeby přiložte nový list papíru):
Přílohy (např. účetní doklady, potvrzení atd.):
Potvrzuji, že výše uvedené údaje a přílohy této žádosti jsou pravdivé, správné a úplné
Datum podání a vlastnoruční podpis žadatele (zákonného zástupce)

……………………………………………………………………………………………………

Pozn.: Nevyplňujte. Slouží pouze pro evidenční potřeby Obecního úřadu Malé Březno
Ze Sociálního programu bylo vyplaceno:
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