Podpora pro sociálně znevýhodněné rodiny s nezletilými dětmi v Praze 8

1. Mám zájem o ošetřovné nebo o mimořádnou okamžitou pomoc
Doporučujeme sledovat aktuální informace na webu www.mpsv.cz, konkrétně:
a) Ošetřovné – viz https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne
b) Mimořádná okamžitá pomoc – viz https://www.mpsv.cz/mop

2. Mám problém s platbou v ZŠ za školní družinu nebo školní klub
Pokud splňujete jeden z níže uvedených bodů, kontaktujte přímo ředitele školy a požádejte o
snížení, resp. osvobození od úplaty. Popřípadě dohodněte s ředitelem školy splátkový
kalendář, pokud je platba vyžadována za pololetí, resp. celý školní rok.

Výtah z vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů:
(3) Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže
a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné
nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,
b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o
sociálních službách, nebo
c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle
zákona o státní sociální podpoře
a tuto skutečnost prokáže řediteli.

3. Mám problém s platbou v MŠ
Pokud splňujete jeden z níže uvedených bodů, kontaktujte přímo ředitele školy a požádejte o
snížení, resp. osvobození od úplaty. Popřípadě dohodněte s ředitelem školy splátkový
kalendář, pokud je platba vyžadována za pololetí, resp. celý školní rok.

Výtah z vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů:
(6) Osvobozen od úplaty je
a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi 5),
b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na
péči 6),
c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči 6) z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky
pěstounské péče 7,
pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

4. Mám problém s platbou za stravné v MŠ či ZŠ
Řada základních škol zřízených Městskou částí Praha 8 dlouhodobě spolupracuje s nadací
WOMEN FOR WOMEN – viz https://www.obedyprodeti.cz/o-projektu, kdy na základě
Darovací smlouvy s touto nadací dostává škola finanční prostředky, z kterých se hradí přímo
oběd žáků ve škole. Tudíž zkontaktujte svého třídního učitele s dotazem, zda škola je
v projektu zapojena. A pokud ne, zda by se nezapojila.
V případě mateřských škol lze využít projekt MPSV Obědy do škol – viz
https://www.mpsv.cz/web/cz/faq. V tomto projektu jsou rovněž zapojeny i některé základní
školy, zřízené Městskou částí Praha 8. Tudíž zkontaktujte svého třídního učitele s dotazem,
zda škola je v projektu zapojena. A pokud ne, zda by se nezapojila.
5. Potřebuji doučování pro své děti
MČ Praha 8 spolupracuje zejména s těmito neziskovými organizacemi: LATA – www.lata.cz
(též spolupráce s OSPODem) a Salesiánské středisko mládeže v Kobylisích –
www.strediskokobylisy.cz; doučování dále poskytují organizace Člověk v tísni, Nová škola,
Centrum integrace cizinců, Okamžik (podpora nevidomých rodičů).
6. Pomoc nabízí i Osmička pro rodinu

Tato příspěvková organizace Prahy 8 poskytuje emailovou a telefonickou podporu
v následujících oblastech: pomoc rodičům s výchovně-vzdělávacími aktivitami; krizová
intervence – obavy, strach, orientace v opatřeních; pedagogicko-psychologické konzultace –

doučování školních dětí v domácím prostředí; metodické vedení dětí ve věku od narození po
školní období; poskytnutí kontaktů na následnou odbornou péči; pomoc s trávením volného
času (inspirace, informace, doporučení) – viz www.osmickaprorodinu.cz

7. Jak mi může pomoci Odbor sociálních věcí MČ Praha 8 a další spolupracující
organizace
Sociálně-právní ochrana dětí – pro OSPOD je důležité udržet vztahově zdravou rodinu
(v poslední době čelíme značnému nárůstu domácího násilí v rodinách, sebepoškozování a
jiných vážných problémů).
Sociální poradenství ohledně poskytování sociálních dávek případně i asistence při jednání na
Úřadu Práce, Pražské zprávě sociálního zabezpečení apod.
Poradenství při předlužení rodiny, ev. pomoc
insolvence předání kontaktů na příslušné organizace.
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Pomoc při hledání zaměstnání a případná asistence při jednání u zaměstnavatele.
Poradenství při podávání žádostí o byt na MHMP a v rámci projektu zabydlování navázání na
neziskové organizace.
Zprostředkování kontaktů na poradní sbor MHMP, integrační centrum Praha (zápůjčky
počítačů, jazykovou výuku, předškolní výuku, kroužky) - zejména pro děti etnických skupin a
cizinců.

