
příspěvek na bydlení se výrazně navýší,
na tuto formu pravidelné pomoci dosáhne vyšší
počet domácností. 

Normativní náklady, které slouží k výpočtu
příspěvku na bydlení se od 1. října 2022 výrazně
zvýšily. Vláda schválila dne 21. září 2022 návrh
MPSV, který má od října dvojí účinek: 

O příspěvek mohou požádat vlastníci nebo
nájemníci, překážkou není ani družstevní bydlení
nebo hypotéka. Ta se však nezapočítává jako
náklad na bydlení. 

Podrobnosti k navýšení příspěvku na bydlení
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

Vláda se na svém jednání dne 22. září 2022
dohodla na změnách ve státní sociální podpoře,
které se chystají od ledna 2023. Bude se jednat
především o zvýšení životního a existenčního
minima, které má vliv na výpočet výše řady
sociálních dávek. 

Od ledna 2023 se také počítá s úpravou
přídavků na děti, které by se měly zvýšit
přibližně o 30 % dle návrhu Národní
ekonomické rady vlády. Na přídavky na dítě
dosáhnou domácnosti s čistým příjmem                                                        
do 3,4násobku životního minima rodiny,                                                                            
od ledna se tedy díky růstu životního minima
rozšíří i počet lidí, kteří na pomoc budou mít
nárok. Přídavek na dítě představuje pravidelnou
podporu pro rodiny s nižšími příjmy, které
potřebují pomoc s náklady na výchovu a výživu
svých dětí. Průměrná výše přídavku je letos
1100 Kč měsíčně na dítě, od ledna by měla
narůst přibližně o 200 Kč. 

Více informací o zvýšení životního                                             
a existenčního minima naleznete v tiskové
zprávě ZDE.

O d  l e d n a  d o j d e  k e  z v ý š e n í
ž i v o t n í h o  a  e x i s t e n č n í h o

m i n i m a ,  v z r o s t o u  i  p ř í d a v k y
n a  d í t ě

 

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. 

N a v ý š e n í  p ř í s p ě v k u  n a  b y d l e n í
o d  1 .  ř í j n a  2 0 2 2

 

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.mpsv.cz/documents/20142/2786931/TZ_zv%C3%BD%C5%A1en%C3%AD+normativ%C5%AF_14092022_final.pdf/9aef3646-ef34-15fc-4cd8-93a3efc42472
https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/TZ_%C5%BEiv_a_ex_min_p%C5%99%C3%ADdavky_normativy_2209_22_final.pdf/a3cd8e25-9098-607a-36c9-1faf80a205fa
https://forms.gle/JD2WeT2sWBHU1qDE9


Příspěvky pro pěstouny a děti, které vyrůstají v náhradních rodinách, se od začátku letošního října
navýšily. Příspěvek na úhradu potřeb dítěte vzrostl o 27 %, jednorázový příspěvek při převzetí
dítěte, který nebyl navýšen od roku 2008, vzrostl o 35 %. Zaopatřovací příspěvek, který pomáhá
mladým lidem při odchodu z ústavní, pěstounské nebo poručenské péče, se zvýšil o 15 %. 

 

              Příspěvky pro pěstouny

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte 

O 27 % se zvýšil měsíční příspěvek na úhradu
potřeb dítěte. Jde o dávku pěstounské péče,
která v praxi nahrazuje výživné. Je daná fixními
částkami podle věku a zdravotního
znevýhodnění dítěte.
 
Pokud jde o dítě, které je podle zákona                                   
o sociálních službách osobou závislou
na pomoci jiné fyzické osoby, pak se částky
zvyšují. 

V pěstounské, předpěstounské či poručenské
péči je v ČR více než 16 tisíc dětí,                                                                   
ve svěřenectví pak přibližně 4 500 dětí. Při
splnění podmínek, jako je trvání nezaopatřenosti
(studia) a sdílení společné domácnosti                                                   
s bývalým pěstounem či poručníkem, je možné
příspěvek na úhradu potřeb dítěte čerpat                                                                  
i po zletilosti. 

Více informací naleznete v tiskové zprávě ZDE.
 

Příspěvek při převzetí dítěte 

Příspěvek při převzetí dítěte je jednorázovou
dávkou, která slouží na nákup potřebného
vybavení pro dítě při příchodu do pěstounské,
předpěstounské či poručenské péče. Výše
příspěvku se nezměnila od roku 2008, proto
vládla sáhla k jejímu mimořádnému růstu o 35
%. 

Zaopatřovací příspěvek 

Zaopatřovací příspěvky pomáhají mladým
lidem v období, kdy například ještě studují,                   
a přitom už jsou zletilí. Mohou je čerpat ale
nejvýše do věku 26 let. Od ledna 2022 zmírňují
jejich nepříznivou sociální situaci poté, kdy
zanikla pěstounská nebo poručenská péče nebo
ústavní výchova v důsledku zletilosti či nabytí
plné svéprávnosti. Dosud pravidelná dávka
činila za splnění určitých podmínek (například
při bezúhonnost) 15 000 Kč měsíčně. Nyní                   
se zvýšila o 15 % na 17 250 Kč. 

V rámci přechodného období do konce roku
2027 si mohou mladí dospělí odcházející                   
z pěstounské či poručenské péče vybrat, zda
budou chtít pobírat zaopatřovací příspěvek nebo
dál čerpat pěstounské dávky. 

Po ukončení pěstounské nebo ústavní péče mají
mladí lidé také nárok na jednorázový příspěvek,
který náleží při ukončení nezaopatřenosti
(studia) ve výši 25 000 Kč. Ten se nyní navýšil
na 28 750 Kč. Ročně je vyplaceno přes 800
těchto jednorázových příspěvků. 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/TZ_p%C4%9Bstounsk%C3%A1+p%C3%A9%C4%8De_200922_final.pdf/0b41f1aa-b45c-066e-4657-f20d3e97ac72


Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo
na začátku října v rámci Operačního programu
Zaměstnanost plus (OPZ+) dvě výzvy pro
předkládání projektů, jejichž cílem je zlepšit
uplatnění dětí a mladých lidí na pracovním
trhu, a tím i jejich sociální postavení. První                                                        
z nich se zaměřuje na mladé lidi do 29 let
(včetně) a bude v ní k dispozici 1,2 mld.
korun. Ve druhé výzvě, zaměřené                                                             
na předškolní děti a žáky základních škol,
bude rozděleno 300 mil. korun. 

Celonárodní projekt s názvem Záruky pro
mladé, který bude realizován Krajskými
pobočkami Úřadu práce ČR, navazuje                                                                  
na úspěšné stejnojmenné projekty                                                               
z předchozího Operačního programu
Zaměstnanost. Nově do něj budou zahrnuti                                               
i mladí lidé z hlavního města Prahy. Účastníci
projektu budou vedeni k získání pracovních
návyků, doplnění praxe (s možností
mentoringu) nebo k dalšímu vzdělávání, které
jim umožní zvýšení či dosažení úplné
kvalifikace. V rámci poradenství získají
povědomí o fungování trhu práce  a  naučí                                                                                  
se  rozpoznat  kvalitní pracovní nabídku.

MPSV vyhlásilo dotační výzvu pro rok 2022 na podporu dočasných
aktivit pro rodiny s dětmi z Ukrajiny

 

           MPSV z evropských dotací podpoří šance dětí a mladých lidí                    
na budoucí pracovní uplatnění 

 
 

MPSV po celou dobu ozbrojeného konfliktu na Ukrajině monitoruje situaci občanů z Ukrajiny                   
a jejich rodin. Zároveň s tím reflektuje ekonomicky nepříznivý dopad na neziskové organizace,
obce a jejich příspěvkové organizace, kraje a jejich příspěvkové organizace, které poskytují
těmto rodinám a dětem služby a aktivity. Na základě toho připravil resort mimořádné dotační řízení
v objemu 12 milionů korun, které poslouží ke vzniku a k podpoře dočasných aktivit pro rodiny          
s dětmi, zejména ve věku od 0 do 6 let, na podporu adaptace rodin a jejich ukotvení                   
ve společnosti po příchodu z Ukrajiny a integraci na trh práce.

Podrobnosti k dotační výzvě pro rok 2022 na podporu dočasných aktivit pro rodiny s dětmi                   
z Ukrajiny naleznete v tiskové zprávě ZDE.

Díky podpoře z projektu se také dozví,                   
co obnáší zahájení samostatné výdělečné
činnosti a dostanou možnost se touto cestou
vydat nebo budou moci využít dotovaná
pracovní místa. Jak konkrétně projekt Záruky
pro mladé ve Středočeském kraji pomohl,                   
je možné si přečíst na stránkách Operačního
programu Zaměstnanost plus. 

Pro úspěšné uplatnění na trhu práce                   
je důležité začít již u předškolního a školního
vzdělávání. K tomu směřuje výzva s názvem
Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání.
Zaměřuje se na lokality, kde žáci odcházejí                   
ze škol nejčastěji. Pilotní projekty se uskuteční
ve 33 vybraných obcích s rozšířenou působností
v Ústeckém, Karlovarském, Libereckém                   
a Moravskoslezském kraji. Projekty zde budou
usilovat o nastavení funkčního a účinného
systému podpory rodin tak, aby k odchodům                   
ze základního vzdělávání nedocházelo. Zabránit
tomu lze předcházením sociálního vyloučení
dětí v nouzi, včetně podpory jejich rodiny.
Dětem to usnadní přístup k předškolnímu
vzdělávání a také k mimoškolním aktivitám. 

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

https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/TZ_dota%C4%8Dn%C3%AD+v%C3%BDzva_pomoc+UNICEF+uprchl%C3%ADk%C5%AFm+z+UA_030922.pdf/464fac08-d7e0-e6c7-c8a1-9257a64e82bd
https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/TZ_vyzva_podpora+d%C4%9Bt%C3%AD+a+mlad%C3%BDch+061022.pdf/30285d61-dff9-adf1-0ca7-cfbcb72fd8de


Vláda schválila nařízení, které stanovuje
pravidla pro zastropování cen energií.
Pomůže tak s vysokými cenami elektřiny                                                                 
a plynu nejen domácnostem, ale také malým                                                       
a středním podnikatelům, vládním institucím,
školám, poskytovatelům zdravotních                                                               
a sociálních služeb, provozovatelům městské
hromadné dopravy a dalším subjektům. Vláda
také zrušila příspěvek na elektřinu, plyn                                                          
a teplo (tzv. úsporný tarif) pro příští rok. Ten
nahradí podpora s vyšší finanční alokací                                                                                  
ve formě zastropování cen energií.

V případě elektřiny bude zastropována celá
spotřeba pro všechny domácnosti a další
subjekty připojené na hladině nízkého napětí.
Pro další malé a střední podniky napojené                                                                   
na hladinu vysokého a velmi vysokého napětí
bude zastropování platit pro 80 % z nejvyšší
spotřeby za posledních pět let.

     Vláda schválila zastropování cen energií
 

Startuje osvětová kampaň Mít domov

Kampaň Mít domov informuje o tom, jak si v současné nelehké době udržet bydlení nebo jak jej
získat. Na www.mitdomov.cz nabízí nejen srozumitelný seznam možné pomoci a důležitých
kontaktů, ale také praktické tipy, jak šetřit energie nebo neplýtvat jídlem. Informační kampaň                    
v těchto dnech realizuje projekt Podpora sociálního bydlení, který zastřešuje Ministerstvo práce                    
a sociálních věcí.

Podrobnosti o osvětové kampani Mít domov naleznete ZDE.

U plynu bude zastropována celá spotřeba pro
všechny domácnosti a maloodběratele plynu                   
s ročním odběrem plynu do 630 MWh.
Zastropování ceny plynu bude dále platit pro
všechny malé a střední podniky s ročním
odběrem od 630 do 4 200 MWh, ale pouze                   
na 80 % z jejich nejvyšší spotřeby za posledních
pět let.

Zastropování cen energií se bude týkat kromě
domácností a malých a středních podniků                   
i dalších vybraných subjektů z řad vládních
institucí, obcí, škol, poskytovatelů zdravotních                   
a sociálních služeb, provozovatelů městské
hromadné dopravy a dalších subjektů. Půjde                   
o poskytovatele veřejných služeb, kteří tak
budou mít zastropovánu celou svou spotřebu.

Vláda svým nařízením zastropovala také plyn
využívaný v domovních kotelnách a plynových
teplárnách. 

Podrobnosti k zastropování cen energií naleznete v tiskové zprávě ZDE.
 

http://www.mitdomov.cz/
https://mitdomov.cz/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vlada-schvalila-zastropovani-cen-energii--pomuze-jak-domacnostem--tak-firmam--270228/


Dne 21. a 22. září 2022 se konala konference Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci
českého předsednictví na téma podpora lidí se zdravotním postižením v integraci na pracovní
trh. 

Během dvou dnů proběhla řada panelových diskusí, které se zaměřily nejen na strategické cíle                   
s ohledem na politický a ekonomický kontext, ale i příklady dobré praxe. Velká pozornost byla
mimo jiné věnována Balíku opatření k integraci osob se zdravotním postižením do trhu práce. 

Úvodní panel zahájil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Dalšími řečníky
byli eurokomisařka pro rovnost Helena Dalli, francouzská juniorní ministryně pro osoby                   
se zdravotním postižením Geneviève Darrieussecq, státní tajemník slovinského Ministerstva práce,
rodiny, sociálních věcí a rovných příležitostí Simon Maljevac a viceprezident Evropského fóra
zdravotně postižených (EDF) Pat Clarke. 

V rámci konference byly důležitými body diskuse informace k nově připraveným dokumentům,                   
a to Akčnímu plánu pro sociální ekonomiku a Balíku opatření k integraci osob se zdravotním
postižením do trhu práce. Druhý den konference probíhaly diskuse nad konkrétními postupy
a řešeními v několika oblastech. 

Více informací o konferenci naleznete v tiskové zprávě ZDE.

Další informace k předsednické konferenci MPSV naleznete ZDE.

       Konference MPSV v rámci českého předsednictví byla zaměřena                
na integraci lidí se zdravotním postižením na trh práce

 

„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.

https://www.facebook.com/rodinyvkrajich
http://rodinyvkrajich.mpsv.cz/cs/
mailto:workshopkrp@gmail.com
https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/TZ_konference_CZPRES_21.9.2022.pdf/fb9d392f-6316-c74c-525e-62dc8be56ff9
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/20-21-9-2022-praha-predsednicka-konference-na-tema-integrace-osob-se-zdravotnim-postizenim-na-trh-prace

