
Výplata humanitární dávky, která sloužila                 
od začátku napadení Ukrajiny Ruskem jako první
pomoc pro uprchlíky v nouzi, se postupně
snižuje. 

Zatímco v prvních měsících po vypuknutí
konfliktu ji pobíralo přes 230 tisíc Ukrajinců                 
s dočasnou ochranou, nyní je to přes 134 tisíc
osob. Podstatná část příjemců dávky (přes 40 %)
jsou přitom děti. Vypovídá to mimo jiné i o tom,
že se příchozím z Ukrajiny daří v tuzemsku
postupně integrovat, a na pomoc státu se jich
spoléhá stále méně. 

Více informací o humanitárních dávkách pro
uprchlíky z Ukrajiny naleznete 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

Od začátku roku se o třetinu zvýšil počet dětí
podpořených pravidelným přídavkem na dítě.
Objem vyplacených přídavků zároveň za stejné
období stoupl o 38 procent. Z dat MPSV navíc
vyplývá, že dalších zhruba 90 tisíc rodin na tuto
dávku má nárok, ale zatím ji nevyužívá. Tyto
rodiny začalo ministerstvo cíleně oslovovat.                                                     
Od nového roku navíc přídavek vzroste, nyní
činí průměrně 1 120 Kč na dítě. 

V září byl přídavek na dítě nasměrován                                                         
k rekordnímu počtu 348 tisíc dětí, počet žádostí
stále narůstá. Od září je k dispozici
zjednodušený formulář, který umožňuje podat
žádost přes počítač nebo mobil. Celková
vyplacená částka v rámci této dávky od počátku
roku přesáhla 2,7 mld. Kč. 

Samotná dávka se podle doporučení Národní
ekonomické rady vlády od ledna 2023 navýší                                                     
o 200 korun měsíčně. Návrh předložilo MPSV do
připomínkového řízení. Aktuálně se měsíční výše
přídavku na dítě pohybuje v rozmezí od 630 do 1
380 korun. Dosáhnou na něj domácnosti s čistým
příjmem do 3,4násobku životního minima
rodiny. Tedy např. samoživitelka s předškolním
dítětem dosáhne na přídavek, pokud její příjem
nepřesahuje 22 474 Kč měsíčně, u rodiny                                         
se dvěma studenty tato hranice přesahuje 50 tisíc
korun, podle věku dětí. 

Více informací o přídavku na dítě naleznete                                           
v tiskové zprávě ZDE.
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Vážení,
projekt Krajská rodinná politika pro vás připravil newsletter, který vás pravidelně informuje
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. 

  „ P r v n í  p o m o c “  p r o  u p r c h l í k y            
v  p o d o b ě  h u m a n i t á r n í  d á v k y

k l e s á
 
 

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_humanit%C3%A1rn%C3%AD+d%C3%A1vka111022_final.pdf/402579ae-c160-af9b-f0c2-f6368977cc6f
https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/TZ_p%C5%99%C3%ADdavek_na_d%C3%ADt%C4%9B_251022+%281%29.pdf/5e4f00b0-5deb-4829-e908-d7b8e0029aaa
https://forms.gle/JD2WeT2sWBHU1qDE9


Balíček opatření, jehož cílem je podpořit skupiny zdravotně znevýhodněných lidí, schválili
senátoři dne 3. listopadu 2022. Mezi hlavní změny, které navrhlo MPSV, patří zvýšení příspěvku                   
na mobilitu, větší pomoc státu při pořízení některých zvláštních pomůcek nebo podpora rodičů při
úmrtí malého dítěte. Očekávaný balíček podepsal dne 16. listopadu prezident.

 

              Senát schválil balíček opatření pro zdravotně znevýhodněné 

Zvýšení příspěvku na mobilitu pro
osoby se zdravotním znevýhodněním
 
Příspěvek na mobilitu, který v současné době
pobírá přibližně 260 tisíc osob, se zvýší o 350
korun na 900 korun. Ještě výraznější nárůst                                  
se bude podle schválené předlohy týkat lidí
odkázaných na energeticky náročné dýchací
přístroje. V jejich případě stoupne dokonce na 2
900 korun s tím, že se bude vyplácet zatím jen
do konce roku 2024. Zvýšení příspěvku                                 
na mobilitu zdravotně znevýhodněným reaguje
především na růst cen pohonných hmot                                     
a elektrické energie. 

Příspěvek na zvláštní pomůcku:
zdvihací/zvedací plošiny 

S ohledem na růst cen se zvýší i maximální
příspěvek na pořízení svislé zdvihací nebo
šikmé zvedací plošiny o 100 tisíc korun                                           
z nynějších 400 tisíc korun. Tato pomůcka
umožní zůstat lidem, kteří se bez ní neobejdou,
co nejdéle v domácí péči. Ročně příspěvek
dostává v ČR zhruba 350 osob. 

Více informací o balíčku pro zdravotně znevýhodněné naleznete v tiskové zprávě ZDE.

Podpora rodičů při úmrtí miminka
 
Větší čas na vyrovnání se s úmrtím svého
malého dítěte budou mít jeho rodiče. Změní                   
se totiž pravidla pro poskytování otcovského
volna. Na otcovskou budou mít nově nárok oba
rodiče, pokud se jejich dítě narodí mrtvé nebo
zemře v šestinedělí. Zaměstnavatel bude mít
povinnost otce uvolnit a poskytnout mu prostor
se se ztrátou vyrovnat. Dosud mohly čerpat
dovolenou pouze matky. Rozšíří se také
poskytování pohřebného na dítě, které                   
se narodí již mrtvé. 

Podpora osob s nákladnou dietou 

O další ze změn již rozhodla v předchozích
týdnech vláda prostřednictvím novely příslušné
vyhlášky. Jde o zvýšení částky, která                   
je v rámci příspěvku na živobytí poskytována
měsíčně na úhradu nákladného dietního
stravování. Nárok na ni vzniká na základě
doporučení příslušného odborného lékaře.                   
Z důvodu výrazného nárůstu cen se částky
jednorázově valorizovaly od letošního října                   
o 9,5 procenta. 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/TZ_bal%C3%AD%C4%8Dek+zdravotn%C4%9B+znev%C3%BDhodn%C4%9Bn%C3%AD_Sen%C3%A1t_031122.pdf/939a7307-53a9-7477-198a-30b89fd50bb1


Navýšení příspěvku na bydlení, úsporný
energetický tarif i valorizace důchodů –                                                 
to jsou opatření vlády, o kterých dne                                           
3. listopadu 2022 hovořili při bilanční návštěvě
MPSV premiér Petr Fiala (ODS) s ministrem
práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou
(KDU-ČSL). Tématem jednání byly také
návrhy opatření od Národní ekonomické rady
vlády (NERV), které byly dne 2. listopadu 2022
představeny vládě. Premiér i vicepremiér
Jurečka se shodli na potřebě snížit podporu                                                         
v nezaměstnanosti, což je jedno z doporučení
NERV. 

Vládní opatření pro zmírnění dopadů inflace
mají velkou podporu občanů. Potvrzuje                                           
to průzkum PAQ Research pro MPSV. 

Úřad práce ČR a jeho pomoc při finanční tísni spojené s růstem
cen energií

         Podpora státu míří ke všem, kteří ji v této těžké době potřebují 
 
 
 

Příspěvek na bydlení
Doplatek na bydlení
Mimořádná okamžitá pomoc

V případech, kdy lidem vzrostly výdaje spojené s chodem domácnosti a nemají dostatek
prostředků na jejich placení, je možné požádat Úřad práce ČR o pomoc. 

Prostřednictvím níže uvedených dávek je ze strany Úřadu práce ČR nabízena pomoc:

Podrobnosti o pomoci při finanční tísni naleznete ZDE.

Největší podporu má navýšení zastropování cen
elektřiny a plynu a zvýšení životního                   
a existenčního minima. Za správné je považují ¾
lidí. Zhruba stejná část respondentů souhlasí                   
i s navyšováním důchodů. Podporu veřejnosti                   
má také zvýšení přídavku na dítě, které MPSV
navrhuje od 1. ledna 2023. Vládní opatření
nejlépe hodnotí senioři: v průměru hodnotili
opatření jako správná v 73 % případů. Právě
senioři jsou jednou ze skupin, pro kterou je vládní
pomoc adresována. Průzkum PAQ Research
sledoval dopady inflace na jednotlivé cílové
skupiny a zabýval se také důvody omezeného
využívání příspěvku na bydlení. Průzkum
proběhl v říjnu mezi 1700 respondenty. 

Více informací o podpoře státu naleznete v tiskové zprávě ZDE.

Nárok na zastropování cen energií budou mít nově sportovní organizace, veřejní zadavatelé,
kulturní organizace a státní, krajské či obecní podniky. Platit bude na celou jejich spotřebu. Vláda
dále zrušila hranici maximálního odběru plynu pro malé a střední podniky, na které bude strop ceny
plynu platit. Strop se tedy bude vztahovat na všechny malé a střední podniky bez ohledu na roční
odběr plynu.

Podrobnosti k nároku na strop cen energií naleznete ZDE.

Vláda rozšířila výčet subjektů, které budou mít nárok na strop
cen energií

https://www.uradprace.cz/web/cz/-/s-rustem-cen-za-energie-muze-pomoci-up--1
https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/TZ_bilan%C4%8Dn%C3%AD+n%C3%A1v%C5%A1t%C4%9Bva+premiera+na+MPSV_081122.pdf/7425ddb5-5b9b-eca1-f2ac-7ff8f00546b7
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vlada-rozsirila-vycet-subjektu--ktere-budou-mit-narok-na-strop-cen-energii--270701/


V úvodní fázi pomoci se informační kampaň
zaměří na posilování informovanosti                                              
o přínosech okamžitých úspor energie, které
mohou ušetřit až pětinu spotřeby domácností.
To se projeví rychlým snížením výdajů v řádu
tisíců až desetitisíců korun ročně. Souběžně
bude kampaň informovat o možnostech
systému dávek a zvýšení příspěvku                                                      
na bydlení. 

ZkrotímeEnergie.cz 

Kampaň zamíří také do regionů. Pilotní lokalitou
pro spuštění poradenství se stane Opavsko. Státní
fond životní prostředí ve spolupráci s Místní
akční skupinou (MAS) Opavsko zde spustí
komplexní informační servis o možnostech
okamžitých úspor energie, cílem                   
je i nastartování úvah nad projekty pro výrobu
domácí zelené energie. 

MPSV a MŽP chtějí společně chránit domácnosti před zbytečnými
výdaji za vysoké ceny energií 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)                                      
v úzké spolupráci s Ministerstvem životního
prostředí (MŽP) si vzalo za své ochránit                                          
co největší počet domácností před vysokými
cenami energií a zamezit jejich případnému
pádu do hrozící energetické chudoby. Obě
ministerstva připravila ucelený informační
systém, který nabízí přehledné informace                                     
o možnostech úspor energie či finančních
příspěvcích státu. Cílem společné kampaně                             
je pomoci domácnostem efektivně snižovat
náklady na energie bez toho, aby to výrazněji
pocítily na svém komfortu. Úsporná opatření                                         
a investice do obnovitelných řešení současně
pomáhají chránit životní prostředí a posilovat
energetickou nezávislost Česka. 

Vláda na situaci a rychlé změny v energetice
reaguje bezprostředně. Podařilo se jí naplnit
zásobníky zemního plynu z více než 90 procent,
zabezpečila přístup k zemnímu plynu díky podílu
na nizozemském LNG terminálu, osvobodila
domácnosti i podniky od plateb na podporované
zdroje, rozšířila normativy dávek na bydlení,
zavedla stropy cen na elektřinu i plyn                   
a připravuje režim tzv. zranitelného zákazníka                   
či legislativní řešení pro vznik energetických
komunit. Všechny tyto kroky pomohou zajistit
přijatelné ceny energií pro domácnosti                   
a v případě potřeby i dostupnou adresnou pomoc. 

Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě ZDE.

Více informací naleznete na webových stránkách ZDE.

https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/TZ_zkrot%C3%ADme+energie201022_final.pdf/1f391a1d-ddc6-0c63-a5fc-3c2b57448203
https://zkrotimeenergie.cz/


Jakýkoliv podnik spadající do oprávněných žadatelů, jehož náklady na elektřinu a plyn se letos
oproti loňskému roku více než zdvojnásobily – výše dotace je 30 % způsobilých nákladů,
celkový max. limit 45 milionů korun,
energeticky náročný podnik, který je v provozní ztrátě – výše dotace 50 % způsobilých nákladů
(max. do 80 % provozních ztrát podniku), a celkový max. limit pro dotaci je 200 milionů korun,
energeticky náročný podnik ve vybraných odvětvích, který je v provozní ztrátě – výše dotace 70
% způsobilých nákladů (max. do 80 % provozních ztrát podniku), a celkový max. limit pro
dotaci je 200 milionů korun.

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo výzvu z programu podpory pro velké firmy na pomoc
se zvýšenými náklady na plyn a elektřinu podle tzv. Dočasného krizového rámce Evropské komise
(DKR). Žádosti jsou přijímány od 15. listopadu 2022 do 31. ledna 2023. Díky nedávnému rozšíření
podpory na pomoc dosáhne více firem.

Žádat o dotaci mohou podnikatelé, kteří mají alespoň jedno odběrné a předávací místo a u nichž                   
v období od 1. února 2022 do 31. října 2022 došlo k navýšení jednotkových cen na plyn a elektřinu
oproti roku 2021 více než dvojnásobně.

Výše dotace a její maximální limit:

Podrobnosti k výzvě na pomoc firmám s vysokými cenami energií naleznete v tiskové zprávě ZDE.

  
MPO zveřejňuje výzvu na pomoc firmám s vysokými cenami energií

 
 

„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.

 Výzva OPZ+ pro projekty zaměřené na začleňování občanů
Ukrajiny do české společnosti

 
 
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí dne 20. října 2022 vyhlásilo v rámci Operačního programu
Zaměstnanost plus (OPZ+) výzvu pro předkládání projektů zaměřených na začleňování občanů
Ukrajiny do české společnosti. O celkem 200 mil. Kč z evropských peněz mohou žádat nestátní
neziskové organizace, poskytovatelé sociálních služeb a místní akční skupiny (MAS). 

Žadatelé mohou předkládat své záměry až do 28. listopadu 2022, a to na projekty, které budou mít
trvání maximálně dva roky. Měly by se zaměřovat na poskytování služeb, jejichž cílem bude
posilování adaptace rodin a dětí v nových podmínkách po příchodu do Česka. 

Výzva s názvem Služby na podporu sociálního začleňování osob z Ukrajiny řeší nepříznivou
sociální situaci uprchlíků a jejich rodin komplexně. Podporuje proto zejména kurzy českého jazyka
pro všechny věkové kategorie, sociokulturní orientaci nebo poskytování potřebné terapeutické
pomoci včetně krizové intervence. Nezapomíná ani na tlumočnické a překladatelské služby                    
či na pomoc s orientací na českém trhu práce nebo při hledání bydlení. V rámci podpory rodin myslí
na zapojení dětí do volnočasových aktivit nebo animačních programů. To vše s důrazem na lokální
úroveň poskytované pomoci. 

Podrobnosti k dotační výzvě OPZ+ naleznete v tiskové zprávě ZDE.

https://www.facebook.com/rodinyvkrajich
http://rodinyvkrajich.mpsv.cz/cs/
mailto:workshopkrp@gmail.com
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-zverejnuje-vyzvu-na-pomoc-firmam-s-vysokymi-cenami-energii--pripraveno-je-30-miliard-korun---270698/
https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/TZ_vyzva_099.pdf/ba7a22eb-0fa7-7b98-154b-a60b83bf5867

