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Zpravodaj Rodina&Gender bude přinášet novinky z MPSV
Jestliže se zajímáte o rodinnou politiku, otázky stárnutí populace nebo podporu
rovnosti žen a mužů, máte od května možnost seznamovat se s nejnovějším děním
v této oblasti prostřednictvím zpravodaje, který vydává MPSV. Zpravodaj představila
ředitelka odboru Jana Maláčová v pátek na semináři k nastavení dotační metodiky.
Nové číslo zpravodaje najdete každý měsíc v elektronické podobě na webu MPSV. První,
květnové, vydání informuje například o pilotním projektu takzvaných mikrojeslí, v přehledné
tabulce můžete například zjistit, pro koho je zřízení mikrojeslí nebo již legislativně upravené
dětské skupiny výhodné.
V newsletteru najdete informace o projektu „22% k rovnosti“, který má přispět ke snížení
rozdílů v odměňování žen a mužů za stejnou práci. Rozdíl v hodinové odměně je totiž
v České republice třetí největší v EU. Ženy u nás, ve srovnání s muži, pracují během
jednoho roku bez odměny průměrně tři měsíce. Ve zpravodaji se dále dozvíte o přípravě
a koordinaci opatření na zlepšení života seniorů a opatření zaměřených na stárnutí
populace, ke kterému dochází díky demografickému vývoji.
V květnovém čísle zpravodaje najdete také informace o dotačním programu na podporu
prorodinných aktivit neziskových subjektů, ke kterému ministerstvo uspořádalo ve středu
25. května v Praze seminář. Jeho účelem bylo zahájit diskusi o dalších obsahových
i procesních úpravách dotačního titulu „Rodina“ tak, aby co nejlépe plnil svůj účel a byl
zároveň uživatelsky přátelský. O seminář byl velký zájem, zúčastnilo se ho 65 zástupkyň a
zástupců žadatelů o dotaci. Na semináři se hodnotilo současné nastavení „Metodiky MPSV
pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím v oblasti
podpory rodiny“. Účastníci z řad žadatelů o datace navrhli několik jejích úprav. Diskutovalo
se i o vlastním účelu dotačního programu, podporovaných oblastech a aktivitách,
hodnotícím procesu či harmonogramu dotačního řízení.
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