Vláda schválila prorodinný balíček
1.6.2022. - Příspěvek ve výši 5 tisíc korun na každé nezletilé dítě,
zjednodušení administrace příspěvku na bydlení, podpora částečných
úvazků, pružnější možnosti čerpání rodičovského příspěvku a lepší
podpora pěstounů. Tyto návrhy ministra práce a sociálních věcí,
Mariána Jurečky schválila vláda.
„Chceme cíleně
podpořit především
rodiny s dětmi s
nižšími a středními
příjmy, ale také
samoživitelky a
samoživitele. Ti
všichni jsou totiž nyní
ohroženou skupinou
obyvatel, protože na
ně přímo dopadá
zdražování energií,
potravin i služeb.“
říká Marian Jurečka,
předseda KDU-ČSL.
Příspěvek ve výši 5 tisíc korun na každé nezletilé dítě
Příspěvek by se mohl týkat asi 1,6 milionu dětí. O peníze mohou žádat i
rodiče dětí, které se narodí od srpna do konce letošního roku. O příspěvek si
budou moci požádat nejeden biologičtí rodiče, ale i osoby, jimž bylo dítě
svěřeno do péče.
Příspěvek na bydlení: jednodušší administrativa, žádosti elektronicky
Domácnostem, které nemají dostatečné příjmy na to, aby pokryly stávající
náklady, pomáhá příspěvek na bydlení. Do žádosti se píše méně povinných
informací a je možnost podat ji plně elektronicky. Také nebude nutné žádat
každoročně, příspěvek bude poskytovaný na dobu neurčitou.

Nastartování podpory částečných úvazků
Zaměstnavatelé budou více motivováni k uzavírání zkrácených úvazků se
zaměstnanci díky zavedení slevy na pojistném na sociální zabezpečení a
díky příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve výši 5 % z úhrnu
vyměřovacích základů zaměstnanců. Tato motivace se týká prioritních
skupin: rodičů s dětmi do 10 let, pečující osoby, studenty a mladé do 21 let,
osoby se zdravotním postižením atd.
Pružnější možnosti čerpání rodičovského příspěvku
Rodiče budou mít možnost čerpat měsíčně příspěvek až do výše 13 tisíc
korun, místo dosavadních 10 tisíc.
Lepší podpora pěstounů
Vracíme pěstouny do systému důchodového pojištění. Dále přinášíme nový
adaptační bonus, tj. zavedení nepříspěvkové účasti pěstounů na
důchodovém pojištění nejdéle po dobu 2 let od prvního dne kalendářního
měsíce, za který dítěti náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte.
www.kdu.cz/o-nas/grafika/nastenky

