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Prioritou MPSV je podpora rodiny a ochrana práv dětí
Na 1. červen připadá tradičně každý rok Mezinárodní den dětí. Jeho význam je
celosvětově připomínán již 95 let. Ministerstvo práce a sociálních věcí považuje
podporu rodin za jedno ze stěžejních témat. Letošní rok je v této oblasti ve znamení
velkých změn. Došlo k výraznému navýšení rodičovského příspěvku, připravují se
změny pro dětské skupiny a podporu samoživitelek a samoživitelů prostřednictvím
zálohovaného výživného. MPSV vnímá tento významný den také jako příležitost
připomenout široké veřejnosti nutnost podpory práv dětí, jejich potřeb, ale také jako
podporu funkčních rodin.
„Všechny děti jsou jedinečné a mají právo žít v láskyplném a bezpečném prostředí. Mají
také právo zažívat blízkost pečující osoby a rozvíjet svůj potenciál. Děti jsou naší
budoucností, my jim musíme zajistit co možná nejlepší péči. Myslíme proto i na ty děti,
které nemají to štěstí vyrůstat se svou rodinou,“ uvedla ministryně práce a sociálních
věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Co se změnilo
Navýšení rodičovského příspěvku
Od 1. ledna 2020 se zvýšil rodičovský příspěvek na 300 000 Kč. U dvou a více dětí
narozených současně došlo ke zvýšení příspěvku na 450 000 Kč.
Sdílené pracovní místo
Na podporu rozvoje flexibilního zaměstnávání a slaďování pracovního a rodinného života
připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí institut sdíleného pracovního místa, který
by měl začít platit od příštího roku. Novela prošla ve Sněmovně třetím čtením a čeká na
projednání v Senátu a podpis prezidenta republiky.
Dotace na podporu rodin
V rámci Národního dotačního titulu Rodina na podporu neziskových organizací
orientovaných na rodinu se pro rok 2020 podařilo navýšit stávající alokaci o 23,5 mil. Kč
na 120 mil. Kč. To umožnilo podpořit historicky nejvyšší počet projektů, celkem 292
projektů od 277 organizací. Resort navíc uspíšil proplácení dotací. Neziskové organizace
tak měly peníze na svých účtech už na přelomu března a dubna. Více informací ZDE.
Projekty na podporu rodin
Aktuální projekt MPSV s názvem Podpora systémových změn v oblasti služeb péče
o ohrožené děti, mladé lidi a rodiny v ČR se zabývá důležitými otázkami v oblasti
dětských práv. Projekt se zaměřuje zejména na otázky potřeb ohrožených dětí a rodin.
Monitoruje, jaké služby jsou třeba na podporu dětí a rodin, aby se předcházelo umístění
dětí do dětských domovů či výchovných ústavů nebo jak tvořit individuální plán ochrany
dítěte. Cílem projektu je zejména podpora krajů v naplňování práva dětí na život v rodině
a metodická podpora pracovníků OSPOD (více o projektu ZDE).
Důležité je rovněž předcházení rozpadům rodin a konfliktům v nich. Významným
projektem je Projekt krajská rodinná politika, jehož cílem je především zlepšit
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koordinaci místních a celostátních politik na podporu rodin a harmonizace rodinného
a pracovního života. Projekt napomáhá k propojování a vzájemné komunikaci rodin
s obcemi, kraji i státní správou. Do vzájemné spolupráce zapojuje také neziskový sektor,
odborníky z akademické sféry a další důležité aktéry rodinné politiky. V každém kraji
rovněž působí regionální platforma složená z krajských odborníků pro oblast podpory
rodin.
Veškeré
informace
k projektu
jsou
dostupné
na webu
www.rodinyvkrajich.mpsv.cz.
Pomoc a ochrana
V České republice stále žije přibližně 8 000 dětí v různých ústavních zařízeních. Nejen
pro děti v náhradní péči tak vznikl webový portál www.pravonadetstvi.cz, kde jsou
dostupné informace o dětských právech nebo analytické, koncepční a studijní materiály
týkající se ochrany dětí a jejich práv. Na webu je i sekce určená přímo dětem.
MPSV se dlouhodobě snaží podporovat náhradní rodinnou péči, která je s ohledem na
počet dětí v institucionální péči stále více potřeba. Informace k tomu, jak se stát
náhradním rodičem či pěstounem na přechodnou dobu, lze nalézt na webu
www.budinpestoun.cz. V případě zájmu je možné se obrátit zejména na sociální odbory
v obcích s rozšířenou působností nebo kontaktovat neziskové organizace, které se
podpoře pěstounů věnují.

Co se chystá
Zálohované výživné
MPSV myslí i na rodiny samoživitelek a samoživitelů, kteří dlouhodobě bojují
s neplacením výživného ze strany druhého z rodičů. Ministerstvo připravilo návrh
zákona na zálohované výživné, které pomůže právě tam, kde selhaly všechny ostatní
prostředky k vymáhání práva.
Dětské skupiny
Hlavním cílem je zajistit stabilní dlouhodobé systémové financování dětských skupin
ze státního rozpočtu a zajistit tím vyšší kvalitu péče a také flexibilitu této služby.
A to především prostřednictvím nastavení tzv. standardů kvality péče o děti, nastavením
dalšího vzdělávání pečujících osob a dalších podmínek poskytování péče. MPSV
v současné době eviduje téměř 1 100 dětských skupin s 16 tisíci místy
pro předškolní děti. Více informací lze najít na stránkách www.dsmpsv.cz.
Podpora pěstounů a ZDVOPů
V oblasti sociálně-právní ochrany dětí byla vládě předložena novela zákona,
která přináší vyšší podporu pěstounům a zařízením pro děti vyžadujícím okamžitou
pomoc a podporu při studiu u lidí, kteří opouštějí ústavní nebo pěstounskou péči.
Zároveň MPSV zajišťuje podporu krajům v budování optimální sítě služeb pro děti
a rodiny prostřednictvím projektu Podpora systémových změn v oblasti péče
o ohrožené děti, mladé lidi a rodiny v České republice.

Tiskové oddělení MPSV

