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Aktuální informace ze sociální oblasti
Příspěvek na bydlení

S účinností od 1. července 2022 došlo ke změnám v oblasti příspěvku na bydlení. U stávajících příjemců
dávky není nutné podávat novou žádost, příspěvek na bydlení bude nadále vyplácen na základě předchozí
žádosti za předpokladu, že příjemce doloží náklady na bydlení a příjem rodiny za druhé čtvrtletí. Podklady
je možné nově doložit také elektronicky.
S účinností od 1. října 2022 bude možné prokazovat náklady na bydlení a příjmy rodiny jen dvakrát ročně
(v případě, že nedojde k žádným změnám v příjmech a nákladech na bydlení rodiny) a příspěvek na bydlení
bude vyplácen po období šesti měsíců ve stejné výši. Povinně se budou dokládat náklady na bydlení a
příjmy rodiny za 1. a 3. čtvrtletí 2022 kalendářního roku (pro stanovení nároku na příspěvek na bydlení ve
druhém a čtvrtém kalendářním čtvrtletí). Nepovinně se budou dokládat náklady na bydlení a příjmy rodiny
za 4. a 2. čtvrtletí kalendářního roku (pro nárok na příspěvek na bydlení v prvním a třetím kalendářním
čtvrtletí), pokud žadatel o příspěvek na bydlení nabude dojmu, že se mu v tomto kalendářním čtvrtletí
zvýšily náklady na bydlení, případně snížil příjem rodiny a může to mít vliv na dosažení vyšší výše
příspěvku na bydlení.
Nárok na výplatu dávky vzniká dnem podání žádosti a nárok lze uplatnit max. 3 měsíce zpětně.
Důchodové pojištění

Od 1. září 2022 dojde k valorizaci všech důchodů. Procentní výměra se zvýší o 5,2 %. To v průměru
znamená přilepšení ve výši 700 korun. Jde přitom už o třetí valorizaci v letošním roce – poprvé se důchody
zvyšovaly v lednu, podruhé v červnu a potřetí v září. Celkový růst průměrného důchodu (dle MPSV) tak v
tomto roce přesáhne 2 500 korun.
Životní a existenční minimum

Od 1. července 2022 došlo ke zvýšení částek životního a existenčního minima. Výše životního minima pro
jednotlivce dosahuje částky 4 620 Kč a existenčního minima 2 980 Kč. Od nových částek se budou odvíjet
i dávky vyplácené v rámci pomoci v hmotné nouzi a dávky státní sociální podpory.
Jednorázový příspěvek na dítě

Od 1. srpna 2022 bude rodinám s dětmi do 18 let věku vyplácen jednorázový příspěvek ve výši 5 000 Kč.
Tento příspěvek obdrží domácnosti s celkovým ročním příjmem za rok 2021 do jednoho milionu korun
hrubého. Rodiče, kteří pobírají přídavek na dítě, dostanou jednorázový příspěvek vyplacen automaticky,
není nutné si o něj žádat. Ostatní budou muset podat žádost elektronicky prostřednictvím webové aplikace
nebo osobně na vybraných CZECH POINTECH na obecních či krajských úřadech. Toto bude možné od 18.
srpna 2022.
Milostivé léto II

Milostivé léto II začne 1. září 2022 a bude trvat do 30. listopadu 2022. Akce je určena pouze fyzickým
osobám, které mají dluh vůči státu nebo jiným veřejnoprávním věřitelům. Podmínkou je, aby byl dluh
vymáhaný soudním exekutorem a aby daná fyzická osoba nebyla v insolvenci. Nesmí tedy zrovna procházet
oddlužením. K zastavení exekuce je nutné, aby dlužník během tříměsíční lhůty uhradil původní
dluh (tzv. jistinu) nebo její část, na kterou je vedena exekuce, a zároveň zaplatil paušální náhradu nákladů
exekuce ve výši 1500 Kč bez DPH za náklady řízení.
Další informace k řešení sociální situace Vám může poskytnout sociální pracovnice Bc. Milada
Hutěčková, DiS., která má každou čtvrtou středu v měsíci v době od 14 do 15.30 hod pravidelné
konzultace na Obecním úřadě Olbramice, případně si můžete sjednat schůzku telefonicky na čísle
737 212 868, e-mailem mhuteckova@ostrava.cz nebo prostřednictvím pracovníků obecního úřadu.

