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Město Nové Město na Moravě
N Á V R H  U S N E S E N Í

5. Rady města
konané dne 23.1.2023

DDM - žádost o schválení zapojení do projektu "Darujme kroužky dětem"

Radě města je předkládán materiál týkající se schválení zapojení DDM do projektu "Darujme kroužky dětem",
kde mohou rodiče získat příspěvěk až 2 000 Kč na pravidelné volnočasové aktivity dětí (příloha materiálu).

§ 102 odst. 2 písm. b) z. o obcích

I. Rada města schvaluje
zapojení Domu dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Tyršova 1001, 592 31
Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou, IČ: 70927880 do projektu "Darujme kroužky dětem" dle
přílohy materiálu.

Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera

Schvalovatel: Mgr. Petr Hanych

Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová

Vyjádření: Odbor ŠKSV doporučuje schválit zapojení DDM do uvedeného projektu,
který pomáhá rodinám ve finanční tísni s úhradou nákladů na pravidelné
volnočasové aktivity. 
 

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Bc. Alena Sobotková, ředitelka Domu dětí a mládeže, podala žádost o
schválení zapojení DDM do projektu "Darujme kroužky dětem".
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Česká rada dětí a mládeže dne 5.1.2023 spustila výzvu na 2. polovinu
školního roku 2022/2023. 
 
Projekt je zaměřen na podporu rodin:

s dětmi ve věku 3–18 let z celé ČR, které se nacházejí v tíživé
finanční situaci a pobírají dávku „Přídavek na dítě“ nebo které
pobírají "Příspěvek na péči" či "Odměnu pěstouna nebo příspěvek
při pěstounské péči"
rodiny ukrajinských uprchlíků s dětmi ve věku 3–18 let, které
pobývají v ČR na základě „Víza za účelem strpění“ či „Víza za
účelem dočasné ochrany“ a jejich příjem nepřevyšuje 3,4násobek
životního minima.

Rodiče mohou čerpat příspěvek až do výše 2 000 Kč na pravidelné
volnočasové aktivity v druhém pololetí tohoto školního roku. Pro možnou
výplatu příspěvku je nutné zaregistrování DDM v systému Aktivní město.
Přes tento systém se realizují převody financí na bankovní účty DDM.
 
Finanční nároky na realizaci projektu "Darujme kroužky
dětem" jsou vůči zřizovateli nulové. 

Materiál obsahuje: Příloha - Žádost o schválení zapojení DDM do projektu Darujme kroužky
dětem (Veřejná)

Materiál projednán: vedení města

Přizváni:

https://ejednani.nmnm.cz/wgj/priloha

