Městský úřad Příbram
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
nám. T. G. M. 107
261 01 PŘÍBRAM

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku z veřejné sbírky města Příbram
(pro osobu žijící v samostatné domácnosti pouze s nezletilým dítětem)
Město Příbram v měsíci dubnu tohoto roku vyhlásilo „Veřejnou sbírku určenou na pomoc osobám
zasažených situací spojenou s koronavirem a subjektům, které těmto osobám podporu poskytují“, pro jejíž
účel byl zřízen transparentní účet u České spořitelny (více na www.pribram.eu).
Rada města Příbram svými usneseními následně vymezila oblasti, ve kterých mají být finance vybrané
v rámci sbírky použity. Jednou z oblastí je finanční podpora pro sociálně slabší obyvatele města s trvalým
pobytem na jeho území.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví bude v této oblasti přijímat žádosti fyzické osoby (jednotlivce),
která žije v samostatné domácnosti pouze s nezletilým dítětem (nezl. dětmi). Zároveň tato osoba
nedosáhla na finanční podporu od státu (státní správy) prostřednictvím určených dávek Úřadu
práce.

a) Identifikace žadatele:
Příjmení a jméno:
Adresa trvalého pobytu:
Datum narození:
Kontakty (telefon, mail):
Číslo bankovního účtu (nepovinný údaj):

b) Oblast a výše podpory:

Čestně prohlašuji, že finanční příspěvek použiji na zajištění základních potřeb (jídlo,
oblečení), případně úhradu nákladů na bydlení (nájem a služby s ním spojené)*.

Stanovená výše finančního příspěvku:

2.000,- Kč

* Poznámka: Zavazuji se Krajskému úřadu Středočeského kraje při kontrole využití finančního příspěvku
doložit řádné využití příspěvku potřebnými doklady (např. účtenka, SIPO).

c) O finanční podporu jsem již neúspěšně žádal ze strany státu na Úřadu práce:


TYP PODPORY:
o

dávky hmotné nouze (příspěvek na živobytí/bydlení, mimořádná okamžitá pomoc).

Strana 2 (celkem 2)

Popis přímého negativního vlivu opatření souvisejících se šířením nemoci COVID 19 (vyhlášení nouzového stavu
v ČR) na životní situaci žadatele – zdůvodnění žádosti:

Povinná příloha žádosti:
Nedílnou součástí žádosti je kopie dokumentu potvrzující výše uvedenou skutečnost – tedy
stanovisko Úřadu práce o zamítnutí požadované podpory formou poskytnutí dávky v souvislosti
s vyhlášením nouzového stavu v ČR.

Čestně prohlašuji, že:
a) jsem osoba žijící sama v domácnosti pouze s nezletilým dítětem/nezletilými dětmi,
b) výše uvedené údaje o mé osobě a současné životní situaci jsou pravdivé.

Zpracování osobních údajů:
Prohlašuji, že jsem byl(a) seznámen(a) ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
a nařízení EU 2016/679 – GDPR se základními principy shromažďování a zpracování uvedených osobních
údajů. Výslovně souhlasím se zpracováním osobních údajů v žádosti ve formě shromažďování, ukládání
na nosiče informací, zpřístupňování, vyhledávání, používání, ověřování, předávání organizaci, která
eviduje tuto žádost.
Dále souhlasím s jejich uchováváním, tříděním, kombinováním, přiřazováním dalších, případně jejich
blokováním a likvidací Odborem sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Příbram po dobu
stanovenou spisovým a skartačním řádem.
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podpis žadatele

