POVINNÉ DOKUMENTY PRO RODIČE – PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY FINANCOVANÉ Z ESF 2019
Příměstské tábory v Červené Vodě, Helvíkovicích, Klášterci nad Orlicí, Písečné a Žamberku
jsou v letech 2018 – 2020 finančně podpořeny Evropským sociálním fondem v rámci projektu
„PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY NA ORLICKU“. Cílem této podpory je zajistit péči o děti v období
školních prázdnin a tím umožnit rodičům sladit pracovní a rodičovské povinnosti. Celý
projekt organizačně zaštiťuje Středisko volného času ANIMO Žamberk (dále SVČ ANIMO).
Díky projektu je možné pořádat tábory za příznivější cenu, než by bylo obvyklé, ale také je
nutné požadovat od rodičů dokumenty, které dokládají jejich zaměstnanost.

1. POVINNÉ DOKUMENTY PRO TY RODIČE, JEJICHŽ DĚTI SE TÁBORŮ FINANCOVANÝCH Z
ESF ÚČASTNILY JIŽ V ROCE 2018 A OPROTI ROKU 2018 OBA NEZMĚNILIi SVÁ
ZAMĚSTNÁNÍ:
- Vyplněná a podepsaná přihláška na konkrétní tábor, kterou jste již mailem obdrželi
- Vyplněné Čestné prohlášení – 2 x od obou rodičů (v případě, že dítě žije ve společné
domácnosti s jedním rodičem, tak od toho rodiče, který má dítě v péči)
2. POVINNÉ DOKUMENTY PRO TY RODIČE, JEJICHŽ DĚTI SE TÁBORŮ FINANCOVANÝCH
Z ESF ÚČASTNILY JIŽ V ROCE 2018 A OPROTI ROKU 2018 JEDEN NEBO OBA Z NICH
ZMĚNILIii SVÉ ZAMĚSTNÁNÍ:
- Vyplněná a podepsaná přihláška na konkrétní tábor, kterou jste již mailem obdrželi
- Vyplněné Čestné prohlášení od rodiče, který své zaměstnání NEZMĚNIL
- Potvrzení od zaměstnavatele o zaměstnání od rodiče, který své zaměstnání ZMĚNIL
(nebo u OSVČ potvrzení ČSSZ nebo u nezaměstnaného rodiče potvrzení Úřadu práce,
že je rodič evidovaným zájemcem o práci nebo u studujícího či rekvalifikujícího se
rodiče potvrzení školy či vzdělávacího zařízení o studiu či rekvalifikaci). Pokud spolu
rodiče nežijí ve společné domácnosti, stačí potvrzení od toho rodiče, který má dítě ve
své péči
- Přihláška ESF – vyplněná, podepsaná
- Monitorovací list – podepsaný na straně číslo 3 POUZE POD ODDÍLEM číslo 1 (=vrchní
podpis)
3. POVINNÉ DOKUMENTY PRO TY RODIČE, JEJICHŽ DĚTI SE TÁBORŮ FINANCOVANÝCH Z
ESF V ROCE 2018 NEZÚČASTNILY
- Vyplněná a podepsaná přihláška na konkrétní tábor, kterou jste již mailem obdrželi
- Potvrzení od zaměstnavatele od obou rodičů (nebo u OSVČ potvrzení ČSSZ nebo u
nezaměstnaného rodiče potvrzení Úřadu práce, že je rodič evidovaným zájemcem o
práci nebo u studujícího či rekvalifikujícího se rodiče potvrzení školy či vzdělávacího
zařízení o studiu či rekvalifikaci). Pokud spolu rodiče nežijí ve společné domácnosti,
stačí potvrzení od toho rodiče, který má dítě ve své péči
- Přihláška ESF – vyplněná podepsaná
- Monitorovací list – podepsaný na straně číslo 3 POUZE POD ODDÍLEM číslo 1 (=vrchní
podpis)

Pokud se Vaše dítě účastní obou turnusů příměstských táborů:
- Přihlášku na konkrétní tábor je potřeba odevzdat ke každému táboru, tj. turnusu,
zvlášť
- Přihlášku ESF, Potvrzení o zaměstnání od zaměstnavatele (popř. potvrzení ÚP, školy,
OSSZ) a Monitorovací list stačí odevzdat pouze jednou
Pokud se příměstských táborů zúčastní sourozenci:
- Přihlášku na konkrétní tábor i přihlášku ESF je potřeba odevzdat na každého
sourozence zvlášť
- Potvrzení o zaměstnání od zaměstnavatele (popř. potvrzení ÚP, školy, OSSZ) a
Monitorovací list stačí odevzdat pouze jednou za rodinu

Přihlášku ESF, Potvrzení o zaměstnání (nebo potvrzení OSSZ, ÚP a školy) a Monitorovací list
naleznete na webu SVČ ANIMO v Dokumentech/Příměstské tábory - prosíme o jejich
vyplnění a potvrzení a následného osobního předání rodičem:








Tábory v Červené Vodě: v ZŠ Červená Voda slečně Petře Hanákové ve Školní družině,
3. Oddělení nebo v SVČ ANIMO Žamberk, 28.října 713, Žamberk. Otevřeno PO - ČT
8.00 – 11.00 a 13.00 – 17.00, PÁ 8.00 – 11.00 a 13.00 – 15.00 (popřípadě zaslání
poštou na adresu SVČ ANIMO Žamberk, Lucie Kluková, 28.října 713, 564 01 Žamberk)
Tábory v Helvíkovicích: v SVČ ANIMO Žamberk, 28.října 713, Žamberk. Otevřeno PO ČT 8.00 – 11.00 a 13.00 – 17.00, PÁ 8.00 – 11.00 a 13.00 – 15.00
Tábory n Klášterci nad Orlicí: v ředitelně Masarykovy základní školy v Klášterci nad
Orlicí nebo v SVČ ANIMO Žamberk, 28.října 713, Žamberk. Otevřeno PO - ČT 8.00 –
11.00 a 13.00 – 17.00, PÁ 8.00 – 11.00 a 13.00 – 15.00
Tábory v Písečné: v kanceláři ZŠ a MŠ Písečná nebo v SVČ ANIMO Žamberk, 28.října
713, Žamberk. Otevřeno PO - ČT 8.00 – 11.00 a 13.00 – 17.00, PÁ 8.00 – 11.00 a 13.00
– 15.00
Tábory v Žamberku: v SVČ ANIMO Žamberk, 28.října 713, Žamberk. Otevřeno PO - ČT
8.00 – 11.00 a 13.00 – 17.00, PÁ 8.00 – 11.00 a 13.00 – 15.00

Dokumenty je nutné odevzdat do 10. 6. 2019.
Případné dotazy na mailu klukova.animo@atlas.cz nebo na telefonním čísle 739 046 252 (PO
– PÁ 10.00 – 15.00).
i

Nezměnou zaměstnání se myslí, že rodiče jsou jako v roce 2018 zaměstnáni u stejného zaměstnavatele, nebo
jsou stále OSVČ nebo jsou stále evidováni na ÚP nebo jako v roce 2018 studují.
ii

Změnou zaměstnání se myslí změna zaměstnavatele, ale i změna v postavení na trhu práce – např. v roce
2018 byl rodič vedený v evidenci ÚP, nyní již pracuje, nebo v roce 2018 byl rodič zaměstnancem a v roce 2019 je
OSVČ)

