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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

Od 1. srpna 2022 je možné na webu
Ministerstva práce a sociálních věcí zažádat                                                                                                  
on-line o rodičovský příspěvek. Od 2. srpna
2022 lze bez návštěvy úřadu každé tři měsíce
měnit také výši jeho čerpání podle potřeb rodičů.
Měsíční výši příspěvku si rodiče mohou zvolit
sami, maximálně se jedná o 70 %                                                                                                  
z třicetinásobku denního vyměřovacího základu
při narození dítěte. Žádost je možné i nadále
podat osobně na Úřadu práce.

Na tento příspěvek mají nárok všichni rodiče
dětí do 4 let. Lze ho velmi pružně přizpůsobit
situaci rodiny. Může ho totiž čerpat jak matka,
tak i otec dítěte. Čerpání celkové částky 300
tisíc korun lze rozvrhnout na období od půl
roku až do 4 let.

Více informací o čerpání rodičovského
příspěvku naleznete ZDE.

O  r o d i č o v s k ý  p ř í s p ě v e k  l z e
n o v ě  p o ž á d a t  o n - l i n e ,  m o ž n é

j e  m ě n i t  i  m ě s í č n í  č e r p á n í
 

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. 

Zvýšení příspěvku na mobilitu pro osoby                  
se zdravotním znevýhodněním
Příspěvek na podporu zaměstnávání osob                  
se zdravotním postižením
Příspěvek na zvláštní pomůcku:
zdvihací/zvedací plošiny
Podpora pacientů závislých na plicních
ventilátorech
Podpora rodičů při úmrtí miminka
Podpora osob s nákladnou dietou

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje
balíček opatření na podporu pro zdravotně
znevýhodněné. Záměrem je sestavit zacílenou
pomoc, ale zároveň nezasáhnout pouze několik
úzce vymezených skupin. Změny reagují zejména
na stávající inflaci a zdražování energií. 

Součástí balíčku je:

Více informací o balíčku opatření na podporu
zdravotně znevýhodněných naleznete v tiskové
zprávě ZDE.

        B a l í č e k  o p a t ř e n í                      
n a  p o d p o r u  z d r a v o t n ě

z n e v ý h o d n ě n ý c h

https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/TZ_rodi%C4%8Dovsk%C3%BD+p%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvek+online_1_8_20221.pdf/9ee43906-34cd-78ce-4547-58a547df424a
https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/TZ_balicek_zdravotne_znevyhodneni_150722.pdf/5d82ab90-52b2-8d45-bca2-99bc2bb83b03


S náhradním výživným, které už rok pomáhá
samoživitelkám a samoživitelům, je spokojeno
90 % příjemců. Pro 60 % z nich je výrazným
přínosem pro úhradu nezbytných nákladů. 

Náhradní výživné většinou pobírají rodiče,
kteří jsou výdělečně činní a zároveň se sami
starají o dítě. Vyplývá to z analýzy zpracované
Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí.
Průzkum přinesl řadu dalších zajímavých
zjištění a doporučení, včetně přehledu
základních údajů a statistik o rodinách
čerpajících tuto pomoc.

Náhradní výživné se poskytuje od 1. července
2021. MPSV zavedením dávky reagovalo                                                                              
na rostoucí počet neplatičů výživného                                                                                                  
na nezaopatřené děti a nízkou úspěšnost při
jeho vymáhání. Poskytuje se ve výši stanovené
vyživovací povinností, případně tuto částku 

 

Náhradní výživné pomáhá více než deseti tisícům dětí

dorovnává, pokud je výživné placeno jen
částečně či nepravidelně. Maximálně se však
poskytuje ve výši 3 000 Kč měsíčně na dítě                   
a je možné ho čerpat nejdéle 24 měsíců. 

Nárok na náhradní výživné vzniká při splnění
čtyř hlavních podmínek. Rodiče musí mít
soudem stanovenou vyživovací povinnost                   
a jeden z rodičů výživné neplatí. Tuto situaci                   
je třeba aktivně řešit, tedy mít podaný návrh                   
na soudní výkon rozhodnutí nebo exekuci.                   
Na náhradní výživné má nárok tehdy, kdy                   
se oprávněný rodič výživného na dítě těmito
způsoby nedomůže.

Více informací o náhradním výživném naleznete
v tiskové zprávě ZDE.

Souhrnnou výzkumnou zprávu k náhradnímu
výživnému naleznete ZDE.

 

MPSV vyhlásilo další dvě výzvy OPZ+

V rámci Operačního programu Zaměstnanost plus byly Ministerstvem práce a sociálních věcí
vyhlášeny další dvě výzvy. Na výzvu komunitně vedený místní rozvoj byla vyčleněna více než                   
1 miliarda korun, 300 milionů korun pak poputuje na podporu sociální práce.

https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/TZ_n%C3%A1hradn%C3%AD+v%C3%BD%C5%BEivn%C3%A9_270722.pdf/901490ab-066d-0f02-998e-cf7ed2d02d89
https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/v%C3%BDzkum+-+n%C3%A1hradn%C3%AD+v%C3%BD%C5%BEivn%C3%A9+2022.pdf/b115008f-d309-582a-0ec5-218a3139f3af


V rámci výzvy zaměřené na komunitně vedený místní rozvoj mohou o dotaci žádat tzv. Místní
akční skupiny (MAS). Jsou to společenství občanů, neziskových organizací, soukromých firem                   
a veřejné správy, která spolupracují na rozvoji svých regionů. 

Podpora komunitně vedeného místního rozvoje v OPZ+ navazuje na úspěšné projekty                   
v programovém období 2014  - 2020. Jedním z mnoha příkladů, kde se peníze podařilo úspěšně
využít, je komunitní centrum Svět dobrých lidí v Dobříši na území MAS BrdyVltava. Tam získané
prostředky přispěly hned k několika aktivitám   ke zřízení lokální potravinové banky, k doučování
dětí ze znevýhodněných rodin, arteterapii pro lidi se zdravotním postižením nebo k výuce českého
jazyka pro uprchlíky z Ukrajiny.

Prostředky výzvy o objemu přes 1 miliardu korun jsou určeny na projekty pro sociálně slabší                   
a znevýhodněné lidi ve venkovských komunitách. Výzva byla vyhlášena 1. července 2022 a žádosti
o podporu je možné podávat od 27. 7. 2022 do 15. 12. 2022.

Dne 19. července 2022 byla vyhlášena další z výzev v rámci OPZ+, tentokrát je zaměřená                   
na podporu sociální práce, ve které mohou obce, kraje a dobrovolné svazky obcí žádat o dotaci                   
v celkové výši 300 milionů korun, a to až do 21. 4. 2023. Hlavním cílem výzvy je personální
posílení výkonu sociální práce v obcích a krajích. Důraz je kladen na zvýšení profesionálního
výkonu sociální práce. Kromě toho bude možné použít finance také na vzdělávání sociálních
pracovníků.

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

            IROP spouští první výzvy pro nové programové období                      
2021 - 2027 zaměřené na rozvoj knihoven

Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027, který spravuje Ministerstvo pro místní
rozvoj, se rozjíždí. Právě totiž byly vyhlášeny dvě výzvy na rozvoj a revitalizaci knihoven.
Připraveno je pro ně téměř 950 milionů korun.

Dotační podpora je rozdělena na dvě výzvy podle umístění projektu. Pro první výzvu Knihovny
(méně rozvinuté regiony) je připraveno 528 milionů korun, pro druhou výzvu Knihovny
(přechodové regiony) přes 410 milionů korun.

V obou případech se jedná o průběžné výzvy. Hodnocení žádostí o dotaci tak bude probíhat průběžně
podle podání do monitorovacího systému. Výzvy mají shodná pravidla a totožné zacílení podpory. 

Více informací naleznete v tiskové zprávě ZDE.

Další informace o obou výzvách ZDE a ZDE.

Rozdělení regionů naleznete ZDE.

https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/TZ_v%C3%BDzvy_komunitn%C3%AD+a+soci%C3%A1ln%C3%AD+pr%C3%A1ce_190722_final.pdf/9704a3d8-a245-a02e-05dc-71af0ab1cfd9
https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/irop-spousti-prvni-vyzvy-pro-nove-programove-obdob
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/1vyzvairop
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/2vyzvairop
https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/kategorie-regionu


        Kontroly firem ukázaly,                         
že ukrajinští zaměstnanci pracují

za férových podmínek

Státní úřad inspekce práce (SÚIP)                   
se po letošním 22. dubnu zaměřil kromě
běžné agendy i na kontroly podmínek,                   
za kterých v ČR pracují uprchlíci z Ukrajiny.
Zatím zahájil 311 takto zacílených kontrol,                   
z nichž dokončil 90. V jejich průběhu úřad
sice odhalil případy nelegálního nebo
zastřeného zaměstnávání, případně porušení
informačních povinností, ale v ani jednom
případě se neukázalo, že by uprchlíci                   
z Ukrajiny pracovali za nižší mzdy nebo                   
za horších pracovních podmínek, než                   
je obvyklé.

Vzhledem k tomu, že jsou kontroly
jednotlivými oblastními inspektoráty práce
dokončovány průběžně a převážná část z nich
ještě stále probíhá, přestupková řízení                   
o uložení pokuty budou zahajována                   
až následně. Kontroly zdaleka nekončí                   
a budou i nadále pokračovat.

Více informací o kontrolách ve firmách
naleznete v tiskové zprávě ZDE.

„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.

Rada pro energetiku v Bruselu dne 26. července
2022 podpořila návrh nařízení Rady                                                                                              
o koordinovaném snížení spotřeby plynu v rámci
balíčku opatření s názvem Save Gas for a Safe
Winter, který připravila Evropská komise.
 
Cílem balíčku je zajistit dostatek plynu pro celou
EU před nadcházející zimou s ohledem na možné
přerušení dodávek z Ruska. Evropská komise                                                                                              
o dalších dodávkách zemního plynu jedná                                                                                              
s Nigérií a již dojednala memoranda s Izraelem,
Egyptem, Ázerbájdžánem nebo s Norskem.
Druhou částí tohoto balíčku jsou vodítka
zahrnující paletu opatření, která mohou členské
státy přijmout s cílem snížit spotřebu plynu.

Navržená opatření mají zajistit dostatek dodávek
plynu pro chráněné zákazníky, koordinovat
snižování spotřeby plynu v domácnostech,
veřejných budovách, energetice a průmyslu.
Obsahuje výčet preventivních opatření a věnuje                                                                                              
se mimo jiné i společné poptávce členských států,
úsporám skrze snižování spotřeby v sektorech
vytápění a chlazení, navrhuje snížení teploty                                                                                              
ve veřejných budovách na 19 °C                                                                                              
a v domácnostech snížení o 1 °C, ale řeší                                                                                              
i podporu využívání alternativních zdrojů energie
(uhlí, biomasa, nafta, jaderná energie) v průmyslu
a energetice.

Hlavní částí návrhu je nařízení Rady umožňující
vyhlášení „unijní výstrahy (Union Alert)“.
Vyhlášení tohoto stupně pohotovosti je nezávislé
na pohotovostních stupních platných podle
nařízení o bezpečnosti dodávek plynu. Unijní
výstraha spouští povinnost pro snižování
spotřeby. Návrh nařízení stanovuje cíl snížit mezi
letošním srpnem a koncem března 2023 spotřebu
plynu o 15 procent ve srovnání s průměrnou
spotřebou v tomto období za posledních 5 let.

Návrh nařízení podpořily všechny členské státy                                                                                              
s jedinou výjimkou. Formální schválení proběhne
formou písemné procedury.

Více informací naleznete v tiskové zprávě ZDE.

Koordinované snížení spotřeby
plynu před nadcházející zimou

Vláda projednala manuál na úsporu
energií 

Vláda projednala manuál, který má orgánům
státní správy sloužit jako návod, jak
dosáhnout snížení spotřeby energií. Manuál
vychází z opatření, která již na začátku
letošního roku přijalo Ministerstvo průmyslu
a obchodu. Resort díky tomu během letošní
topné sezóny dosáhl v hlavní budově                   
Na Františku úspor cca 24 procent u plynu                   
a 20 procent u elektřiny. MPO chystá i další
návody pro firmy a domácnosti.

Více informací o manuálu na úsporu energií
naleznete ZDE.

https://www.facebook.com/rodinyvkrajich
http://rodinyvkrajich.mpsv.cz/cs/
mailto:workshopkrp@gmail.com
https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/TZ_S%C3%9AIP_kontroly+zam%C4%9Bstnavatel%C5%AF+UA_150722.pdf/75286690-369a-0943-9256-98bc83d9e85e
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/pod-vedenim-ceskeho-predsednictvi-se-ministri-pro-energetiku-v-bruselu-shodli-na-koordinovanem-snizeni-spotreby-plynu-pred-nadchazejici-zimou--268821/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vlada-chce-jit-s-usporami-energii-prikladem--projednala-manual--ktery-poradi--jak-na-to--268738/

