
 
 

 

Cesta integrace, o.p.s.: „Příměstské tábory pro rodiny na Říčansku II.“ 

Bližší informace a návod pro účastníky příměstského tábora 

- léto 2021 -  
 

Vážení rodiče, 

děkujeme za zájem o příměstský tábor s Cestou integrace v roce 2021, který pořádáme za 

zvýhodněných cenových podmínek díky dotaci z Operačního programu Zaměstnanost v rámci výzvy 

MAS Říčansko, o.p.s., která podpořila náš projekt „Příměstské tábory pro rodiny na Říčansku II.“, 

registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014026. 

Abychom mohli zvýhodněné podmínky nabídnout a nemuseli od přijetí dítěte odstoupit, váže se 

s přijetím na tábor několik administrativních podmínek, které je nutné splnit a žádáme Vás tímto o 

spolupráci při vyplnění, zajištění od zaměstnavatele, popřípadě úřadů a o včasné dodání: 

1. Závazná přihláška za každé dítě zvlášť  

2. Potvrzení o vazbě rodičů na trhu práce – oba rodiče!  

 
Na výběr jsou 4 možnosti: 

a) V případě zaměstnaných podpořených osob Potvrzení o postavení podpořené osoby 

na trhu práce- Potvrzení o pracovněprávním vztahu (příloha 2A), 

 
b) V případě podpořených osob v procesu vzdělávání nebo absolvující rekvalifikace 

Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce- Potvrzení o studiu či účasti na 

rekvalifikaci (příloha 2B), 

 
c) V případě podpořených nezaměstnaných osob, které aktivně hledají práci  

Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce- Potvrzení o vedení v evidenci 

úřadu práce (příloha 2C), 

 

d) V případě OSVČ - osob samostatně výdělečně činných-  Žádost o potvrzení v evidenci 

ČSSZ (příloha 2D). 

 

Kolonku v potvrzení o vazbě rodičů na trh práce „Monitorovací období, pro které se potvrzení 

vydává“ prosíme, nevyplňujte, neproškrtávejte a nechte volnou.  

Potvrzení nesmí být starší 2 měsíců před začátkem zvoleného turnusu příměstského tábora. Při 

jakékoliv změně zaměstnání, je třeba doložit aktuální potvrzení.  

V případech, kdy žije dítě jen s jedním rodičem, postačuje potvrzení toho rodiče, se kterým žije ve 

společné domácnosti. Tuto skutečnost též rodič potvrdí čestným prohlášením. V ostatních případech 

jsou nutná potvrzení vždy od obou rodičů. Sporné případy s námi prosím v dostatečném předstihu 

konzultujte. Rodič musí doložit vazbu na trh práce vždy před přijetím dítěte na tábor.  

 



 
 

3. Smlouva s rodiči dětí a organizací o účasti v projektu 
 

4. Monitorovací listy podpořených osob – rodičů  
 

5. Čestné prohlášení v případě potvrzení jen jednoho z rodičů  
 

6. V den nástupu dítěte na tábor dále budeme potřebovat prohlášení o 

bezinfekčnosti a kopii kartičky pojišťovny 

 

Od rodičů, kteří s námi absolvovali tábory v létě  2020, nám stačí doložit: 

• Závazná přihláška za každé dítě zvlášť (příloha 1) 

• Prohlášení o aktuálnosti údajů (příloha 7) 

Ostatní přílohy 2-5 rodiče dokládat nemusí, pokud nedošlo ke změně, jinak ano!  

 

Uzávěrka závazných přihlášek je do 1. 5. 2021 (postačí emailem). Bude vám zástupcem 

Cesty integrace průběžně, nejpozději však do 31. 5. 2020 sděleno, zda bylo dítě přijato.  

Kompletní listiny prosíme zajistit, vyplnit a následně originály odevzdat pro hladký průběh kontaktním 

osobám tábora nejpozději 2 týdny před samotným táborem. Ve výjimečných případech může být 

dohodnut náhradní termín.  

Dále specifikujeme platební podmínky, možné způsoby platby a splatnost. Uhraďte prosím až 

po potvrzení, že dítě bylo přijato na příměstský tábor: 

Týdenní program tábora je díky dotaci zdarma, rodiče hradí pouze příspěvek 1700 Kč za 1 dítě na 

neuznatelné náklady projektu zahrnující zejména příspěvek na stravné či výlety a neuznatelné náklady 

projektu.  

Příspěvek prosíme až po našem potvrzení o přijetí dítěte uhradit nejpozději jeden týden před 

konáním vašeho turnusu tábora na bankovní účet č. 1303277001/5500. 

Jako variabilní symbol uvádějte datum narození dítěte a do poznámky prosím napište vždy jméno 

dítěte a číslo turnusu v daném roce.  

Pro přijetí dětí na příměstský tábor upřednostňujeme (kromě kompletního splnění podmínek pro 

přijetí) zapojení rodin s  pobytem na území Říčanska z důvodu podmínek dotace.   

Děkujeme a těšíme se na spolupráci, 

 

V Říčanech dne 15. 3. 2021 

Kontaktní osoby: 



 
 
Markéta Hubínková, vedoucí lektorka tábora, hlavní kontaktní osoba 

tel. 774 780 540, email: marketa.hubinkova@cestaintegrace.cz 

(prosíme, volejte v odpoledních hodinách) 

 

Petra Nyklová, ředitelka, tel. 728 677 285, email: petra.nyklova@cestaintegrace.cz 

 

Pavla Lubinová, finanční manažerka, tel.: 725 123 990, email: pavla.lubinova@cestaintegrace.cz 

 

Prosíme o domluvení schůzky předem telefonicky, k dispozici jsme na adrese: Cesta integrace, 

o.p.s., Masarykovo nám. 6/17, 251 01 Říčany (1. patro).  

mailto:marketa.hubinkova@cestaintegrace.cz

