
Česká správa sociálního zabezpečení bude od ledna
2023 zvyšovat starobní důchody o 500 Kč za každé
vychované dítě. Nárok na výchovné bude mít vždy
jen jeden z rodičů, který o dítě pečoval                  
v největším rozsahu. 

Ženám, které už starobní důchod pobírají, bude
výchovné náležet automaticky. Výchovné může
získat i muž, pokud o dítě pečoval ve větším
rozsahu, ale jen na základě podané žádosti.

Více informací o výchovném na dítě naleznete                  
v tiskové zprávě ZDE.
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N E W S L E T T E R  P R O J E K T U  K R A J S K Á

R O D I N N Á  P O L I T I K A

Po příspěvku na bydlení a rodičovském
příspěvku přichází od 1. září 2022 možnost
velmi jednoduše a z pohodlí domova požádat                                                                                                  
i o přídavek na dítě. V případě,                                                                                                  
že nízkopříjmová domácnost potřebuje
pravidelnou finanční podporu na výchovu dítěte,
není třeba chodit na úřad. Stačí pouze
elektronická identita (například BankID,
Mobilní klíč eGovermentu, NIA ID apod.). Vše
zvládne žadatel vyřídit během několika minut.

Přídavek na dítě lze čerpat na dítě od narození
až do 18 let a případně až do 26 let, pokud
studuje. Jedná se o dávku nezaopatřeného dítěte:
za nezletilé dítě podává žádost rodič,
nezaopatření zletilí od 18 do 26 let podávají
žádost sami. Výše přídavku je závislá na věku
nezaopatřeného dítěte a na tom, zda alespoň
jeden z rodičů pracuje či má jiný příjem.
Pohybuje se tedy od 630 do 1 380 korun na dítě
měsíčně.

Více informací o přídavku na dítě naleznete                                                                                                  
v tiskové zprávě ZDE.

Podrobnosti k přídavku na dítě naleznete ZDE.

O  p ř í d a v e k  n a  d í t ě  l z e  n o v ě
z a ž á d a t  o n l i n e

 

Vážení,
projekt Krajská rodinná politika pro vás připravil newsletter, který vás bude pravidelně
informovat zejména o aktuálních prorodinných opatřeních a opatřeních spojených s dopady
pandemie COVID-19, uprchlické krize a energetické krize. Chápeme, že současná situace je složitá
a nejistota dalšího vývoje tíživá a proto věříme, že tento newsletter přispěje k lepší informovanosti
a orientaci v opatřeních, která vláda ČR již schválila či připravuje. 

O d  z a č á t k u  r o k u  2 0 2 3  b u d e
n o v ě  k  d ů c h o d ů m  n á l e ž e t

v ý c h o v n é  v e  v ý š i  5 0 0  k o r u n
m ě s í č n ě

 

Vážené dámy, vážení pánové,
 

rádi bychom vás prostřednictvím evaluačního
dotazníku požádali o zpětnou vazbu k

Newsletteru vydávaného projektem Krajská
rodinná politika.

 
 Budeme velice rádi za vaši zpětnou vazbu.

 
Odkaz na evaluační dotazník naleznete ZDE.

https://www.cssz.cz/web/cz/-/od-zacatku-roku-2023-bude-nove-k-duchodum-nalezet-vychovne-ve-vysi-500-korun-mesicne
https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/TZ_p%C5%99%C3%ADdavky+na+d%C4%9Bti+online_1_9_2022.pdf/d4281c95-c5c9-dd13-7f14-4d121157ab63
https://www.mpsv.cz/web/cz/pridavek-na-dite
https://forms.gle/JD2WeT2sWBHU1qDE9


Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo
v rámci Operačního programu Zaměstnanost
plus (OPZ+) dvě dotační výzvy na podporu
přímé práce s rodinou. První výzva podpoří
neformální pečující, kteří většinou pečují                                                                                                 
o své blízké v jejich přirozeném prostředí.
Druhá z výzev se zaměří na zajištění péče                                                                                                 
o ohrožené děti, aby vyrůstaly v bezpečném                                                                                                 
a rodinném prostředí. Zároveň podpoří mladé
lidi opouštějící náhradní péči. O peníze                                                                                                
z těchto výzev mohou žádat zejména neziskové
organizace, obce a jimi zřizované organizace,                                                                                                 
i poskytovatelé sociálních služeb. Celkem                                                                                                 
se mezi ně může rozdělit až 650 milionů
korun. 

Výzva Podpora pečujících osob a sdílené
péče byla vyhlášena dne 12. srpna letošního
roku a reaguje na Národní strategii rozvoje
sociálních služeb na období 2016–2025. Lidem,
kteří se starají o své blízké, bude poskytnuta
psychosociální podpora. Současně se výzva
zaměřuje na spolupráci těchto neformálních
pečujících a profesionálních poskytovatelů
péče tak, aby mohla fungovat péče sdílená.                                                                                                 
To vše by mělo vést k odlehčení péče. Cílem
výzvy je také změna postoje veřejnosti                                                                                                 
k využívání sdílené a neformální péče a uznání
péče za formu práce, která je i finančně
ohodnocená.

 

              MPSV podpoří z evropských zdrojů služby pro rodiny                     
a neformální péči

Výzva Podpora služeb pro ohrožené děti,
rodiny a mladé dospělé byla vyhlášena dne 24.
srpna letošního roku a má za cíl zapojit děti,
rodiny a mladé dospělé do rozhodovacích
procesů, které ovlivňují jejich život. Cílí také
na vytvoření systému spolupráce jednotlivých
složek z oblasti sociálních služeb, zdravotnictví,
školství a dalších služeb pro ohrožené děti,
rodiny a mladé dospělé. Tato spolupráce                    
má zajistit ochranu a zkvalitnění života všech
dětí a rodin, zejména těch, které se nacházejí                    
v obtížné životní situaci. Aktivity budou
směřovat k rozvoji ambulantních a terénních
služeb a zlepšování systému náhradní rodinné
péče. Projekty se zaměří i na řešení krizových
situací rodin a podpoří opatření a služby, které
přispějí ke zlepšení postavení rodin u nás.                    
V projektech se bude možné věnovat i mladým
dospělým, kteří opouštějí náhradní rodinnou
péči, neboť v Česku chybí systém provázaných
služeb, který by jim jejich náročnou situaci
ulehčil. 

Tato výzva, na kterou je vyčleněno 450 milionů
korun, reaguje na Národní strategii ochrany
práv dětí na období 2021–2029.

Více informací o výzvách OPZ+ naleznete v tiskové zprávě ZDE. 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/TZ_vyzvy_014_017_final+%281%29.pdf/822e0640-2aa6-46ff-8508-5edf3dae746b


MPSV vyhlásilo v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus dotační výzvu z evropských
peněz na podporu sociálního začleňování. Aktivity projektů přímo podpoří lidi odsunuté na okraj
společnosti a zaměří se i na prevenci sociálního vyloučení. Klíčové v projektech bude posilování
zapojení těchto lidí do ekonomického, sociálního a pracovního života společnosti. Podporovány
budou sociální služby, ale také komunitní práce v oblastech s vysokou koncentrací sociálního
vyloučení. V rámci výzvy se nezapomíná ani na problémy spojené s dluhy, zdravotní gramotnost
nebo dostupnost zdravotní péče. Až 900 milionů korun se může rozdělit mezi obce, které aktivně
řeší na svém území problematiku sociálního vyloučení. 

Více informací o výzvě OPZ+ na podporu sociálního začleňování naleznete ZDE. 

          Od září je možné žádat                                                                            
o humanitární dávku v nové

zjednodušené aplikaci

Dne 1. září 2022 spustilo MPSV novou aplikaci,
která přinese zjednodušení i další důležité funkce
pro klienty, kteří žádají o humanitární dávku
on-line. Aplikace umožňuje vše vyřídit bez
návštěvy úřadu. Uživatelé nově získají detailní
přehled o tom, v jakém stavu se jejich žádosti
nachází. Výsledek řízení o přiznání dávky i její
výši bude viditelný přímo v aplikaci. Pokud bude
třeba něco opravit či doplnit, bude o tom žadatel
podrobně informován opět přímo v aplikaci.
Klienty čekají i další novinky. Přihlásit se lze
nově pouze pomocí elektronické identity.

Více informací o humanitární dávce naleznete                                                                                              
v tiskové zprávě ZDE.

            
Výzva OPZ+ na podporu sociálního začleňování vyhlášena

 

Kabinet schválil dne 26. srpna 2022 návrh
novely zákona o ochraně zaměstnanců při
platební neschopnosti zaměstnavatele. Vládní
návrh zákona přináší zpřesnění podmínek při
podání a vyřízení žádosti o uspokojení dlužných
mzdových nároků zaměstnanců, jejichž
zaměstnavatel se dostal do pracovní platební
neschopnosti. Zahrnuje i úpravy pravidel pro
uspokojení nároků zaměstnanců nadnárodních
zaměstnavatelů v případě, že se dostanou                   
do platební neschopnosti v některém                   
z členských států EU.

Více informací o úpravě ochrany zaměstnanců
naleznete v tiskové zprávě ZDE.

Vláda upravila ochranu
zaměstnanců při platební

neschopnosti zaměstnavatele

Kraje mohou žádat o podporu v programu Obchůdek 2021+

Od 1. září 2022 přijímá Ministerstvo průmyslu a obchodu žádosti do druhé výzvy programu
Obchůdek 2021+, který má pomoci koloniálům v obcích do tisíce obyvatel, nebo v obcích do 3 tisíc
obyvatel v případě, že se prodejna nachází v místní části do tisíce obyvatel. Žádosti je možné
podávat do 15. října 2022.

Cílem programu je přispět k zachování maloobchodních prodejen na venkově. Vzhledem k vysoké
inflaci a vysokým cenám energií MPO vybízí kraje, aby navýšily částku dotace pro prodejny                  
i z vlastních finančních prostředků.

Více informací o žádosti o podporu v programu Obchůdek 2021+ naleznete v tiskové zprávě ZDE.

https://www.esfcr.cz/vyzva-018-opz-plus
https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/TZ_nov%C3%A1+aplikace+pro+%C5%BE%C3%A1dosti+o+humanit%C3%A1rn%C3%AD+d%C3%A1vku_30_8_2022_final+%281%29.pdf/89db3ed5-46b4-cc85-8e81-2672512b1dc4
https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/TZ_mzdov%C3%A9+n%C3%A1roky_insolvence_25_8_2022_rev+odb.+52+42.pdf/152fcc11-5dd0-f3e9-534c-2c27fd3eb042
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/kraje-mohou-zadat-o-podporu-v-programu-obchudek-2021--269600/


Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo                                                                                                
I. výzvu v aktivitě Úspory energie                                                                                                
z Operačního programu Technologie a aplikace
pro konkurenceschopnost (OP TAK). Pro malé                                                                                               
a střední podniky (MSP), ale i velké podniky,                                                                                                
je připraveno celkem 10 miliard korun. 

Jedná se o průběžnou (nesoutěžní) výzvu                                                                                                
s příjmem žádostí o podporu od 1. září 2022                                                                                                
do 30. listopadu 2023. Na projekt je možné
získat dotaci až ve výši 200 milionů korun.
Zájemci se mohou obracet na Agenturu pro
podnikání a inovace (API), která pomáhá
žadatelům s přípravou žádostí o dotaci                                                                                                
a s administrací projektu.

Vláda schválila záruky pro podniky zasažené krizí  

Na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu schválila vláda návrh novely zákona o pojišťování                   
a financování vývozu se státní podporou. Návrh využívá v rámci tzv. Dočasného krizového rámce
zavedení finančních nástrojů k podpoře likvidity formou dotovaných státních záruk na úvěry. Cílem
je pomoci získat bankovní úvěry firmám postiženým důsledky ruské agrese na Ukrajině.

Více informací naleznete ZDE.

            
MPO na energetické úspory ve firmách připravilo až 10 miliard

korun
 

Dne 15. srpna 2022 byla vyhlášena spolu                   
s výzvou Úspory energie i výzva Obnovitelné
zdroje energie, která je zaměřena na větrné
elektrárny. Alokace v této výzvě je 500 milionů
korun. Žadatelem může být malý a střední
podnik nebo velký podnik a na projekt může
získat dotaci až ve výši 15 milionů EUR.

Více informací o energetických úsporách                                                                                                
ve firmách naleznete ZDE.

Doporučení pro úpravy vzdělávacího obsahu a hodnocení
ukrajinských žáků

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Česká školní inspekce společně vydávají metodické
doporučení pro školy s cílem připomenout základní smysl a účel úprav vzdělávacího obsahu,                   
a také smysl a cíle hodnocení ukrajinských žáků pobývajících na území České republiky v důsledku
válečného konfliktu. Většina doporučení má smysl nejen pro ukrajinské žáky, ale pro všechny žáky,
kteří jsou ve škole vzděláváni. Speciální úpravy směrem k ukrajinským žákům pak umožňuje platná
legislativa (Lex Ukrajina).

Více informací a jednotlivých doporučeních naleznete ZDE.

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vlada-schvalila-pro-podniky-zasazene-krizi-zaruky-v-objemu-az-6-25-miliardy-korun--269593/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/uspory-energie-_-vyzva-i---269244/
https://www.edu.cz/methodology/doporuceni-pro-upravy-vzdelavaciho-obsahu-a-hodnoceni-ukrajinskych-zaku/


„Newsletter projektu Krajská rodinná politika" vznikl v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni
krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Ministerstvo práce a sociálních věcí                                                                                                
ve spolupráci s Modrou linkou a Oblastním
spolkem Českého červeného kříže Prahy 1 zřizují
od čtvrtka 18. srpna 2022 call centrum sociální
asistence pro uprchlíky z Ukrajiny. Hlavním
cílem je poskytnout této skupině lidí informace
i podporu. Linka je dostupná bezplatně na čísle
800 60 10 20, a to hned v několika jazycích.
Fungovat bude ve dvou částech – sociálního
poradenství a krizové intervence.

MPSV zřídilo linku sociální asistence pro občany Ukrajiny 

První zaměstnavatelé získali certifikát o úspěšném absolvování
analýzy rovného odměňování žen a mužů

Na Velvyslanectví Švédska v ČR proběhlo                                                                                               
v pondělí 12. září 2022 předání certifikátů                                                                                               
o analýze rovného odměňování žen a mužů
nástrojem Logib.

Slavnostní akce, která se konala pod záštitou
švédského velvyslance J. E. Fredrika
Jörgensena, završila jednu z významných fází
testování nástroje Logib jako důležitého
instrumentu ke snížení stále vysoké úrovně
ukazatele Gender Pay Gap v Česku. Celkem 18
společností a institucí, mezi nimiž je například
MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., Mendelova
univerzita v Brně nebo IKEA, Česká republika,
s.r.o., se tak přihlásilo k trendu vyspělých
evropských zemí, které věnují pozornost
transparentnosti a férovosti odměňování nejen
ve vztahu k genderové otázce, ale i v širším
kontextu rovnosti lidských práv.                                                                                               
To, že se předání certifikátů odehrálo                                                                                               
na Velvyslanectví Švédska, přitom není
náhodné. Jak při této příležitosti vysvětlila
odborná garantka projektu 22 % K ROVNOSTI
pro nástroj Logib Dita Jahodová, severské země
jsou pro nás v otázce rovnosti a diverzity velkou
inspirací.

„V Česku jsme zahájili systémovou práci                                                                                               
na snižování ukazatele Gender Pay Gap v roce
2015, kdy na Ministerstvu práce a sociálních
věcí ČR vnikl projekt 22 % K ROVNOSTI. Údaj 

Sociální poradenství (čeština, ukrajinština,
ruština, romština a maďarština) 

Pondělí–pátek od 9:00 do 17:00 
Krizová intervence (ukrajinština, ruština) 

Pondělí–pátek od 8:00 do 12:30                   
a od 16:00 do 21:00 o Sobota–neděle                   
od 12:30 do 17:00

Linka sociální asistence je dostupná pro volající
v těchto časech: 

22 % odkazoval na tehdejší průměrný rozdíl                     
v odměňování mezi muži a ženami. Od té doby
jsme udělali mnoho kroků, které přispěly                     
ke zlepšení situace. Důkladně jsme zmapovali
příčiny nerovností a dobré praxe ostatních
zemí, a kromě dalšího jsme rozvinuli                     
a odpilotovali analytický nástroj Logib, který
nás dnes přivedl na půdu švédské ambasády,“
uvedla hlavní gestorka projektu Lenka Simerská
a dodala, že Česko velký kus práce v tomto
ohledu ještě čeká, už vzhledem k chystané
směrnici EU o transparentnosti v odměňování.
Právě analýza Logibem je skvělou přípravou
pro zaměstnavatele na povinnost                     
z ní vyplývající, která bude ukládat sledování
ukazatele rovného odměňování uvnitř
organizací.

Zástupci oceněných firem převzali spolu                     
s certifikátem i symbolický dárek, malou
digitální váhu se sloganem: Vážím všem stejně.
„Přála bych si, aby se tento slogan stal mottem
všech zaměstnavatelů v České republice, kterým
se budou řídit při sestavování mzdové
struktury,“ uzavřela Lenka Simerská. 
                                                        Kontakt:

rovnaodmena@mpsv.cz
Tel.: + 420 777 435 292

www.rovnaodmena.cz 
 

Více informací o lince sociální asistence pro občany Ukrajiny naleznete ZDE.

https://www.facebook.com/rodinyvkrajich
http://rodinyvkrajich.mpsv.cz/cs/
mailto:workshopkrp@gmail.com
https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/TZ_linka_pomoci_UA_17_08_2022.pdf/ae8e6afa-f873-b538-b83b-a16c9b933a46

