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Hlavní město Vám
nabízí pomoc
V

ážené Pražanky
a vážení Pražané,
když zažíváme léta
bohatá, je v pořád-
ku, že o úřadech

moc nevíte a ony nezasahují do
Vašich životů nijak intenzivně.
Magistrát alemusí být vidět
a slyšet v okamžiku, kdy oby-
vatelémetropole potřebují po-
moci.
To se teď děje, na všechny bez
rozdílu doléhá zdražování byd-
lení, energií i inflace. Proto je tu
pomocná ruka hlavníhoměsta.
Praha prostřednictvímmagis-
trátu i svého Sociálního nadač-
ního fondu nabízí aktuálně po-
moc právě v oblastech, ve kte-
rých ekonomická i sociální kri-
ze doléhá na obyvatele nejvíce.
Ve Zpravodaji, který právě
držíte v rukou, se dozvíte
o programech, které Vám po-
mohou například s nájmem či
energiemi. Pokud už jste využili
pomoc od státu, třeba v podobě
příspěvku na bydlení, je teď
ta pravá chvíle obrátit se na
Prahu. Ta Vám totiž nabízí po-
moc právě nad rámec státní
podpory.
Zpravodaj Vám dá návod
a ukáže, že není důvod se bát
o pomoc požádat. Lidé z praž-
skéhomagistrátu a Sociálního
nadačního fondu jsou připra-
veni Vám vše vysvětlit, provést
Vás procesem žádosti i schva-
lování a pokusit se zmírnit do-
pady krize na Vás a Vaše rodiny.
Praha je nyní více něž jindy po-
mocníkem i průvodcem a na-
bízí Vám záchranný kruh.

Magistrát hl. m. Prahy

Udělejte první krok
Praha vám pomůže

pomocprazanum.praha.eu

Máte obavy, jak finančně zvládnete těžší časy? Chcete vědět, o jaké 
příspěvky a úlevy můžete město požádat? A také by se vám hodily 
tipy, jak a na čem už dnes jednoduše ušetřit?

Řekněte si v krizi o pomoc

Lidé o pomoci
často nevědí
Říci si o pomoc
ve chvíli, kdy se
ocitnu v nouzi,
není nic špat-
ného. Tvrdí to
Daniel Hůle ze
společnosti Člověk v tísni.
Dlouhodobě se věnuje lidem
v dluhové pasti.

Kdo se na Vás s prosbou o po-
moc nejčastěji obrací?
Obecně v daleko větší míře že-
ny, i v případě, že řeší problém
zamanžela, partnera nebo syna.
Nevím, jestli jsou chlapi víc hrdí,
anebo jenméně důslední v ře-
šení problémů.

Využívají lidémožnosti, které
jimmohou pomoci?
Třeba příspěvek na bydlení
obecně čerpá jenommenšina
lidí, kteří by na něj hypoteticky
měli nárok.

Proč ho tedy lidé nedostávají?
Někteří o něm ani nevědí, ane-
bo se nedokážou prokousat
k informacím. Člověk, který
disponuje internetem, si snad-
nomůže najít kalkulačku na
webu a za pětminut si spočítat,
zda by příspěvek na bydlení
dostal a kolik peněz by to bylo.
Senioři ale často tuhlemožnost
nemají anebo to neumí. Stále
více dávek sice lze zařídit on-
line, ale řada příjemců ten ná-
stroj nedokáže využít.

Kdo a proč tedy o příspěvek
nežádá?
Třebamnozí lidé ze střední tří-
dy se za svou situaci stydí, třeba
i sami před sebou. Co nejdéle
odkládají moment, kdy by si
přiznali, že pomoc od státu
skutečně potřebují.

Se svolením vydavatelství VLM.

ZPRAVODAJ K POMOCI PRAŽANŮM
Připravilo hlavní město Praha, speciální vydání  únor 2023Připravilo hlavní město Praha, speciální vydání  únor 2023

Jak vyzrát na drahé
energie
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Pomáhá stát
i pražskýmagistrát

Lidem v nouzi pomáhá
stát a nad rámec toho
i pražský magistrát. Podí-
vejte se, jakou pomoc
můžete získat.

V této nelehké době, spojené
s inflací, zdražováním energií,
zvyšováním nákladů na energie
apod. existuje několikmožností,
jak požádat o pomoc.

DEŠTNÍK PROTI DRAHOTĚ
Jako první by se lidé rozhodně
měli obrátit na stát. Ten připra-
vil web Deštník proti drahotě
(www.destnikprotidrahote.cz),
kde shrnuje pomoc jednotlivým
skupinám obyvatel. Informační
portál vznikl ke zpřehlednění si-
tuace, zároveňmá sloužit jako
návod, jakmá zájemce o podporu
svůj nárok na ni uplatnit. Deštník
proti drahotě je kombinací plošné
a cílené pomoci.

Energetická podpora je zá-
kladní pomoc, která snižuje cenu
energií a pomůže všem, domác-
nostem i firmám.
Příspěvek na dítě pomůže ro-
dinám s dětmi do 18 let. Jedná se
o částku 5 000 korun pro rodiny,
kdy roční příjem domácnosti ne-
přesáhl 1 milion korun.

Valorizace důchodů pomůže
všem seniorům tím, že zvýšení
důchodů plně pokryje růst inflace.
Příspěvek na bydlení pomůže
lidem zvládnout náklady na
bydlení, které se zvyšují nad
únosnou mez.

POMOCPRAŽANŮM
Na portálu pomocpraza-
num.praha.eu, který spustil na
konci loňského září Magistrát hl.
m. Prahy, se nejen Pražané dozví
důležité informace, které mají za
cíl jim pomoci v současné složité
situaci.
Pokud Vás zasáhlo zdražování,
nevycházíte s penězi nebo se bo-
jíte energetické krize, pomůže
Vám hlavní město překlenout
náročné období. Kromě příspěv-
ků od státu nyní můžete zažádat
o pomoc od Prahy navíc. Nebojte
se o pomoc požádat.

Fond solidarity
Odpuštění poplatků za stravné,
školné a družiny nebo jednorá-
zová finanční pomoc z Fondu
solidarity.
Úspora energií
Rady, jak ušetřit na energiích,
kalkulačka spotřeby energií,
energetické poradenství
i možnost získat příspěvek
na úsporu energií pro nejohrože-
nější skupiny Pražanů.

Více na www.zkrotimeenergie.cz.
Balíčky bydlení
Možnost zažádat o nadační pří-
spěvek, který umožní neztratit
nebo získat důstojný domov
pražským domácnostem, které
žijí v bytové nouzi nebo čelí tíživé
životní situaci.

SOCIÁLNÍNADAČNÍ FOND
HLAVNÍHOMĚSTAPRAHY
V metropoli od roku 2022 působí
nadační fond, zřízený hlavním
městem Prahou. Je jedinečným
nástrojem, který může přispět ke
zvýšení kvality života Pražanů
a stavět mosty přes nedostatky ve
stávajícím systému.
Sociální nadační fond již podpořil
více než sto individuálních žá-
dostí Pražanů. V Programu pod-
pory bydlení již pomohl získat
nebo neztratit domov mnoha
desítkám domácností.

Pražané mohou žádat o nadační
příspěvek ve 3 programech:

PProgram podpory bydlení
PProgram podpory nezávislého
života lidí se zdravotním znevý-
hodněním
PProgram podpory pěstounské
péče

Více na:
www.socialninadacnifond.praha.eu

Kolik mohou
získat?

DOMÁCNOST
V nájemním bytě 3+1 žijí
manželé a dvě děti 8 a 10
let.

PŘÍJEM
Jejich čistý příjem zaměsíc
je 50 000 korun.

VÝDAJE
Za nájemné a energie zaplatí
měsíčně 28 620 korun.

PŘÍSPĚVEK
Mohou od státu získat v roce
2023měsíční příspěvek na
bydlení 9 995 korun.

Zdroj: orientační výpočet na webu
www.mpsv.cz

PŘÍSPĚVEK
NA BYDLENÍ
Obecně platí, že pokud Vaše
náklady na bydlení (včetně
služeb a energií) překračují
v Praze 30%Vašich čistých pří-
jmů a zároveň nejsou vyšší než
stanovený normativ, můžete pří-
spěvek čerpat.
Normativ je částka, kterou určuje
ministerstvo práce
a sociálních věcí. Například
v Praze pro dvoučlennou rodinu
je to v nájemním bydlení 18 129
korun, pro tříčlennou 20 812 ko-
run. Nárok i jeho orientační výši
si můžete ověřit na kalkulačce na
webuministerstva práce a soci-
álních věcíwww.mpsv.cz.

Žádost se podává na pobočce
Úřadu práce.
Potřebujete následující doku-
menty a požádat lze online na
www.mpsv.cz/web/cz/
prispevek-na-bydleni
• Potvrzení o výši příjmu – foto-
grafii, sken výplatní pásky nebo
potvrzení od zaměstnavatele.
Senioři, kteří k důchodu nemají
další příjem, pouze
zaškrtnou, že pobírají důchod,
jeho výši nedokládají, stát si ji
zjistí.
• Potvrzení o nákladech na služ-
by (např. dodávka
tepla, vodné, stočné, výtah) – fo-
tografie nebo sken
dokladů, které potvrzují vaše
náklady na služby;
lze prokázat i potvrzením
o platbě z internetového
bankovnictví.
• Doklad o výši nákladů za ener-
gie – fotografie či sken
dokumentů od dodavatele nebo
potvrzení o platbě z internetové-
ho bankovnictví, SIPO a ústřižky
složenek.

Případně:
• Nájemní smlouva – pokud byd-
líte v nájmu.
• Potvrzení o studiu – pokud je
vaše dítě studentem starším 15
let.
• Vyúčtování služeb energií –
pokud byly přeplatky či nedo-
platky.
• Prohlášení dalších osob – pokud
s Vámi v bytě žije další osoba
starší 18 let.

PŘÍKLAD VLÁDNÍ
POMOCI



Co udělat
před podáním žádosti

PUjistěte se, že splňujete kritéria.

PPožádali jste o veškerou státní
podporu, na kteroumáte nárok.

PVe Vaší aktuální situaci Vám
nemůže pomoci nikdo blízký.

PFinanční příspěvek Vám pomů-
že získat nebo udržet si bydlení.

PPřipravte si potřebné přílohy.

Kde zažádat

PPodejte žádost na stránkách
Sociálního nadačního fondu
www.socialninadacnifond.praha.eu
a doložte povinné přílohy.

PDo 15 dnů se dozvíte výsledek.
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Co je životní
minimum
domácnosti?
Příkladyminima podle různých
typů domácnosti. U podpory je
důležité, aby příjmy Vaší do-
mácnosti nebyly vyšší než
3,4násobekměsíčního životního
minima.

JEDNOTLIVEC
minimum 4 860 Kč
3,4násobek 16 524 Kč

2 DOSPĚLÍ
minimum 8 510 Kč
3,4násobek 28 934 Kč

1 DOSPĚLÝ, 1 DÍTĚ
VE VĚKU 5 LET
minimum 6 950 Kč
3,4násobek 23 630 Kč

2 DOSPĚLÍ, 1 DÍTĚ
VE VĚKU 5 LET
minimum 10 990 Kč
3,4násobek 37 366 Kč

2 DOSPĚLÍ, 2 DĚTI
VE VĚKU 8A 16 LET
minimum 15 050 Kč
3,4násobek 51 170 Kč

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Pomůžeme získat
či neztratit domov
U Sociálního nadačního fon-
du hlavního města Prahy
můžete zažádat o příspěvky,
které Vám pomohou k zís-
kání důstojného bydlení či
přechodného domova, uhra-
dit náklady na zabydlení by-
tu nebo náklady spojené
s udržením si stávajícího
bydlení.

Od otevření prvních nadačních pro-
gramů podpořil Sociální nadační
fond hlavníhoměsta již více než 130
individuálních žádostí Pražanů.
V Programu podpory bydlení již po-
mohl získat nebo neztratit domov
téměř 110 domácnostem.

V jakých případechmůže s Vaší
bytovou situací Sociální nadační
fond hlavníhoměsta Prahy po-
moci?

Může pomoci žadatelům, kteří si již
ověřili všechny rele-
vantní možnosti pod-
pory od státu a zažádali
o ně (např. příspěvek na
bydlení, doplatek na
bydlení, mimořádná
okamžitá pomoc. Pod-
pořit může žadatele
i v případech, kdy je tato
přiznaná podpora pro
jejich potřeby nedosta-
tečná, nepřichází v pravý čas nebo
přiznána nebyla.

V jakých situacích Program pod-
pory bydlení pomůže?

Lidem, kteří mají potíže získat
bydlení: Pomáháme zvládnout jed-
norázové výdaje nebo počáteční ná-
klady na bydlení, které bývají častou
překážkou v jeho získání, např.
úhrada kauce (jistoty) či prvního
nájmu. Přispět můžeme i na náklady
spojené s nastěhováním, základním
vybavením bytu, připojením elek-
troměru či plynoměru. Můžeme po-
moci pokrýt i náklady na přechodné
ubytování v situaci, kdy standardní
bydlení není pro žadatele dostupné.

Lidem, kterým hrozí ztráta byd-
lení: V případě ohrožení ztrátou
bydlení přispíváme na úhradu dluž-
ného nájemného či náhradu způso-
bené škody.

O jaké typy příspěvků
můžete žádat v daných
podprogramech?

1.1 ZÍSKATDOMOV
– BYDLETVBYTĚ

Přispíváme na úhradu jis-
toty (kauce), první platbu
nájemného nebo úhradu
provize realitní kanceláři za zpro-
středkování bydlení.

1.2 ZÍSKATDOMOV –
BYDLETVBEZPEČÍ

Přechodné ubytování v situaci,
kdy standardní bydlení není pro
žadatele dostupné (např. ubytovna
či azylový dům).

1.3 ZÍSKATDOMOV –
ZABYDLET SE

Přispíváme na náklady spojené
s nastěhováním do bytu, například
na výdaje na samotné stěhování,
připojení k elektroměru a plynomě-

ru, úhradu pojištění od-
povědnosti za škody. Rov-
něž je možné žádat na
úhradu vybavení bytu,
které se nepodařilo získat
z nábytkové banky. Ná-
bytková banka poskytuje
nábytek a domácí potřeby
skupinám Pražanů, jako
jsou samoživitelky, rodiny
s dětmi, senioři, lidé se

zdravotním znevýhodněním nebo
lidé bez domova při jejich zabydlo-
vání (www.nabytkovka.cz).

2. NEZTRATITDOMOV

Přispíváme na úhradu nájemného či
podnájemného, nedoplatky z vy-
účtování nebo náhradu způsobené
škody, a to v těchto případech:
1. dosud Vám nejsou vypláceny
dávky na bydlení nebo jiné příjmy
a nemáte z čeho uhradit náklady na
bydlení,
2. náhle přestanete být schopni pla-
tit své výdaje (z důvodu ztráty za-
městnání, hospitalizace, úmrtí v ro-
dině, zpoždění ve výplatě dávek či
jiných příjmů apod.),
3. nebyla Vám včas prodloužena
nájemní smlouva a vmezičase ne-
můžete čerpat dávky na bydlení,
4.musíte uhradit škodu, která byla
způsobena v bytě nebo domě, kde
žijete, a za kterou zodpovídáte.

Co budete k žádosti po-
třebovat?
K žádosti budete potřebo-
vat několik příloh.
Abychom Vám ušetřili čas,
vytvořili jsme pro některé
přílohy vzory, které může-
te vyplnit jednoduše na
počítači nebo si je vytisk-
nout. Najdete je na webo-

vých stránkách Programu podpory
bydlení
www.socialninadacnifond.praha.eu.

Je potřebamít trvalé bydliště
v Praze?

Oprávněnými žadateli jsou lidé, kteří
mají v Praze trvalé bydliště nebo
skutečný pobyt (žijí zde, pracují zde,
mají zde zázemí, lékaře, děti navště-
vují školky a školy apod.).

V případě žádosti v podprogramu
Získat domov – Bydlet v bytě a Za-
bydlet se musí mít žadatel skutečný
pobyt v Praze alespoň dva roky.

V případě žádosti v podprogramu
Neztratit domov nebo podprogramu
Získat domov – Bydlet v bezpečí
musí mít žadatel skutečný pobyt
v Praze alespoň 1 rok.

Bere Sociální nadační fond v potaz
příjmy domácnosti žadatele?

Ano, žádat mohou obyvatelé Prahy,
jejichž příjmy domácnosti po ode-
čtení exekučních nebo insolvenč-
ních srážek, splátek dluhů, příspěvku
na péči, dávek pro osoby se zdravot-
ním postižením a aktuálních nákla-
dů na bydlení nepřesahují
3,4násobekměsíčního životního
minima domácnosti.

Jak žádost podat a kdo s nímůže
pomoci?

Žádost vyplníte v on-line systému,
do kterého také nahrajete potřebné
přílohy k žádosti. Ve většině případů
budeme pro vyhodnocení Vaší žá-
dosti potřebovat vyjádření sociální
pracovnice či pracovníka, s nimiž na
řešení Vaší situace spolupracujete.
Obrátit se na němůžete také při pří-
pravě žádosti.

Potřebujete poradit?

Kontaktujte nás na e-mailu:
podpora@socialninadacnifond.praha.eu



Co je zastropování cen
Za účelem snížení nákladů na
energie určila vláda cenový strop,
tedymaximální cenu za elektřinu
a plyn, kterou lze odběratelům
účtovat. Zastropování cen začalo
platit od ledna 2023.

Výše zastropovaných cen:
Elektřina: 6,05 Kč/kWh včetně
DPH (bez distribuce)

Plyn: 3,025 Kč/kWh včetně
DPH (bez distribuce)

Zastropování má pomoci malým
odběratelům, tedy domácnostem,
živnostníkům amalým podnika-
telům.
Většinamaloodběratelů zatím
platí méně, než jsou stanovené
limity, ale můžeme předpokládat,
že jak budou domácnostem kon-
čit dlouhodobé fixace, bude se
zastropování týkat čím dál větší-
ho počtu odběratelů.

Společnost Centropol vypočítala
modelový příklad: čtyřčlenná ro-
dina se spotřebou 3,8megawatt-
hodiny elektřiny předloni platila
za elektřinu 18 tisíc korun. Nyní
bude se stropem platit 33 427 ko-
run ročně. Bez něj by ale při sou-
časných cenách platila 49 520
korun.
Více na:
pomocprazanum.praha.eu

Senioři žádají o pomoc
až na poslední chvíli
Kateřina Bohatá pracuje jako
psycholožka a vedoucí Linky se-
niorů ve vzdělávacím a kulturním
Centru Elpida, které podporuje
aktivní život seniorů. Má proto
dobrý přehled o tom, co tuto vě-
kovou kategorii nejvíce trápí. Po-
tvrdila, že ak-
tuální nepříz-
nivá ekono-
mická situace se
výrazně dotýká
seniorů, ob-
zvláště těch,
kteří žijí sami.
Nejvýraznějším
tématem jejích hovorů se seniory
za poslední dvaměsíce byla jed-
noznačně energetická krize a její
dopady na životní úroveň.
Bohatá vidí problém v tom, že
senioři o pomoc žádají až ve

chvíli, kdy vyčerpali veškeré své
finanční rezervy. Jenže než žádost
vyřídí, uběhnou další týdny či
měsíce, a ty už nemají čím pokrýt.
„Někteří přímo sdělovali, že
z jednoho důchodu už nejsou při
současném zdražování schopni

zaplatit veškeré
náklady na byd-
lení i živobytí.
Při valorizaci
důchodů jim
přibylo několik
stokorun, nákla-
dy na bydlení ale
narostly v řádech

tisícikorun. Naprostá většina vo-
lajících se ozve až ve chvíli, kdy už
nemají kde uspořit,“ uvedla Bo-
hatá. Doporučuje proto, aby lidé
s žádostí o pomoc neotáleli.
Se souhlasem vydavatelství VLM

„Naprostá většina se ozve až
ve chvíli, kdy už nemají kde

uspořit“
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Několik tipů na snížení spotřeby
Rychle rostoucí ceny energií vedou
stále více lidí k úvahám, jak změ-
nit způsob vytápění anebo jaká
další úsporná opatření zavést. Ně-
která z nich lze přitom zařídit
snadno, prakticky okamžitě a bez
jakýchkoliv nákladů.

Snižte teplotu vytápění. Zbytečně ne-
přetápět v noci anebo když není nikdo do-
ma. Snížení teploty o 3 °C ušetří na spotřebě
v případě vytápění plynem i přes 2000 ko-
run ročně.

Nezakrývejte radiátor, instalujte za něj
hliníkovou fólii. Když do místnosti proudí
veškeré teplo, spotřeba se sníží. Ještě více
pomáhá deska s hliníkovou fólií, která od-
ráží teplo do středu pokoje.

Větrejte krátce, ale intenzivně. Větrání
naplno otevřeným oknem po dobu 5 až
10 minut ušetří ročně klidně přes tisíc ko-
run za plyn a dokonce 2000 korun při vy-
tápění elektřinou.

Ložnici vytápějte jen na 18 °C. Chlad-
nější vzduch v místnosti je důležitý kvůli
regulaci tělesné teploty ve spánku, proto
nejen ušetříte, ale bude se Vám i lépe spát.

Snižte teplotu v obytných pokojích
na 20 °C. Teplota okolo 20 °C je zcela do-
stačující. Případně si stačí obout bačkory
nebo vzít jednu vrstvu oblečení navíc.

Snižte teplotu ohřevu vody, sledujte
spotřebu teplé vody i tepla. Při ohřívání

vody v bojleru na nižší teplotu (50-60 °C) se
ročně ušetří i 3000 korun.

Sprcha místo vany. Každodenní sprchování
po dobu čtyř minut je až čtyřikrát úspornější
než napuštěná vana. Ročně se tak ušetří
klidně přes dva tisíce korun.

Sušičku prádla nahraďte sušákem. Sušení
trvá déle, ale nespotřebujete žádnou elektři-
nu. Úspora za rok může být až 1500 korun.

Zhasínejte vždy při odchodu. Pokud se
v místnosti, kde nikdo není, zbytečně nesvítí,
ročně se ušetří několik stokorun.

Zapínejte spotřebiče až po úplném napl-
nění. Pokud se myčka, pračka či sušička za-
píná až ve chvíli, kdy je plná, ušetří se ročně
i 600 korun za elektřinu.

Vařte na plotně velikosti odpovídající
hrnci. Při hodinovém vaření pětkrát týdně
na malé plotně místo velké ročně ušetříte
2700 korun. Ohlídejte si, aby hrnec zakrývala
poklička a teplo tak neunikalo.

Pravidelně odmrazujte lednici i mrazák.
Námraza zvyšuje spotřebu o desítky procent.
Pravidelným odmrazováním můžete ušetřit
300 korun ročně.

Přemístěte lednici od zdroje tepla. Není
vhodné, aby stála u topení či sporáku, proto-
že každý stupeň navíc v jejím okolí zvyšuje
její spotřebu asi o 4 %. Při rozdílu 5 °C můžete
ročně ušetřit 2400 korun.

Myjte nádobí v myčce. Pokud nebudete
mýt nádobí pod tekoucí vodou, ale v myčce,
ušetříte ročně za ohřev vody až 1600 korun.

SPOTŘEBA?  
Jen kolik je potřeba

pomocprazanum.praha.eu

Se zvyšujícími cenami nás do budoucna  
čekají větší výdaje, než jsme byli zvyklí.  
Proto čím víc si už teď začneme šetřit, tím 
snáz náročné časy zvládneme.



Na energie nemusíte být
sami, město Vám pomůže

Sociální nadační fond
hlavního města Prahy od
konce ledna přijímá žá-
dosti o jednorázový pří-
spěvek na úsporu energií
ve výši 3 000 korun.

Cílem tohoto příspěvku je umož-
nit pražským domácnostem, kte-
ré jsou nejvíce ohrožené energe-
tickou chudobou (přibližně 10
procent pražských domácností),
překlenout současnou nepřízni-
vou situaci spojenou se zvyšová-
ním nákladů na energie, napří-
klad pomocí drobných úprav
v domácnosti, které jim umožní
snížit náklady na bydlení.

Příspěvek je financován z roz-
počtu hl. m. Prahy a je součástí
opatření Pomoc Pražanům.

KDOMŮŽEOPŘÍSPĚVEK
ŽÁDAT?
Pdomácnosti, které pobírají či
pobíraly v posledním roce přída-
vek na děti,

Pdomácnosti seniorů pobírají-
cích starobní a vdovský nebo
vdovecký důchod (samostatně
žijící) v součtu do 17 000 korun,

Pdomácnosti, které pobírají či
pobíraly v posledním roce pří-
spěvek na bydlení nižší než 4 800
korun (medián v roce 2022 na
území Prahy).

Pozor! O příspěvekmůže žádat
pouze jeden člen konkrétní do-
mácnosti.

JAKVYPADÁŽÁDOST?
Žádost jsme připravili velmi jed-
noduše. Zeptáme se Vás na něko-
lik údajů o Vás a Vaší domácnosti,
abychommohli vyhodnotit, zda
máte na příspěvek podle jeho
pravidel nárok. Součástí žádosti je
nahrání přílohy s příslušným do-
kumentem (například Oznámení
o přiznání státní sociální podpo-
ry), který potvrzuje, žemáte na
tento příspěvek nárok. Tento do-
kumentmusí být vydán nejpoz-
ději jeden kalendářní rok před
datem podání žádosti.

KDYBUDEMOŽNÉPODAT
ŽÁDOST?
Příjem žádostí budeme otevírat
během roku 2023 postupně pro
ohrožené skupiny Pražanů. Po-
kud spadáte do více skupin, po-
dáte jen jednu žádost amůžete si
vybrat, jaký dokument přiložíte.
LEDEN – Od 31. ledna mohou
žádat o příspěvek senioři se sou-
během starobního a vdovského
či vdoveckého důchodu v součtu
do 17 000 korun.

KVĚTEN – Od května budou
moci žádat o příspěvek domác-
nosti, které pobírají či pobíraly
v posledním roce přídavek na
děti.

SRPEN – Od srpna budou moci
o příspěvek žádat domácnosti,
které pobírají či pobíraly v po-
sledním roce příspěvek na byd-
lení nižší než 4 800 korun.

Pokud patříte ke skupině obyva-
tel, která má nárok na příspěvek,

ale příjem žádostí pro ni ještě
nebyl zahájen, napište nám Vaši
e-mailovou adresu do formuláře
na webu
www.socialninadacnifond.
praha.eu/prispevek-nausporu-
energii a my Vám dáme
vědět několik dní před tím, než
spustíme příjem žádostí právě
pro Vás.

JAKMŮŽETEPŘÍSPĚVEK
NAÚSPORUENERGIÍ
VYUŽÍT?
Příspěvek na úsporu energií by
Vámměl umožnit úpravy v do-
mácnosti, které sníží vaši ener-
getickou spotřebu.

COKDYŽNĚČEMU
NEBUDETEROZUMĚT?
Pokud budete mít dotaz týkající
se příspěvku na úsporu energií
nebo budete potřebovat pomoc
s podáním žádosti, obraťte
se na e-mail
prispevek.na.energie@praha.eu.
Další informace najdete na webu
Sociálního nadačního fondu
hlavního města Prahy.

Chatbot, Váš
pomocník
s energiemi
Aktuální novinkou na stránkách
pomocprazanum.praha.eu je za-
vedení komunikačního nástroje
chatbot, který pomáhá návštěv-
níkům s tím, jak ušetřit na ener-
giích. Výdaje se dají výrazně snížit
například jen změnou každoden-
ních návyků. Jak ušetřit na vytá-
pění, ohřevu a spotřebě vody
anebo na provozu spotřebičů lze
jednoduše během pár kliků
v tomto nástroji zjistit.

SJEDNOCENÍVŠECHRAD
„Energetická krize zasáhla nás
všechny, a tak jsme si společně
smarketingovým týmemMagis-
trátu hlavníhoměsta Prahy řekli,
že je potřeba, abychom jednodu-
chou formou sjednotili všechny
rady a tipy, které v některých pří-
padechmohou lidem ušetřit
i vyšší jednotky procent,“ dodává
Jan Ružička, majitel firmy Šéfbot,
která za náklady na hosting ve
spolupráci s Magistrátem hl. m.
Prahy chatbot spustila.

Jednoduchý nástroj otázkami
a odpověďmi provede zájemce
zákoutími energetické krize
a navrhne i řešení, jak třeba spo-
třebu snížit, poradí, co dělat, když
odběratel nezvládá energii platit
a odkáže na instituce či organiza-
ce, které dokážou podat pomoc-
nou ruku.

Chatbot dokáže i poskytnout in-
formace o zastropování cen
a úsporném tarifu.
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Další kontaktní místa
pro bydlení (KMB)

KMB Praha 3
Havlíčkovo nám. 11, Praha 3
tel. 222 116 575, 222 116 775
provoz: pondělí a středa 8.00

–12.00 a 13.00 – 17.00 (17.00 –

18.00 na objednání)

KMB Praha 7
U Průhonu 1338/38, Praha 7
tel. 220 144 159
provoz: pondělí a středa 8.30 –

12.00 a 13.00 – 18.00, úterý, čtvr-

tek a pátek po předchozí

domluvě/po objednání

KMB Praha 10
Vršovická 68, Praha 10
tel. 267 093 225
provoz: pondělí a středa 13.00 –

17.00

KMB Praha 12
Generála Šišky 2375/6, Praha 4
tel. 244 028 237
provoz: pondělí a středa 8.00 –

18.00, úterý, čtvrtek a pátek po

telefonické dohodě

KMB Praha 14
Bratří Venclíků 1072
tel. 225 295 529
provoz: pondělí a středa 8.00

–17.30, úterý, čtvrtek a pátek po

telefonické dohodě

KMB Praha 22
Nové náměstí 1250/10, Praha 22
tel. 271 071 829
provoz po předchozí domluvě:
pondělí 8.00 – 14.00
a středa 8.00 – 12.00

Veškeré kontakty na jednotlivé
městské části
naleznete na stránce
pomocprazanum.praha.eu
v sekci Kontakty.

Pomůžemi jen
stát a obec?
Nikoli! Obrátit semůžete na ne-
ziskové organizace, ve kterých
působí sociální pracovníci. Ti
Vám pomohou s vyhledáváním
bydlení. Poradí Vám při vyplňo-
vání formuláře s žádostí o byt
nebo finanční příspěvky. Mohou
mít přehled o nadacích, které
přispívají na zaplacení nájemní
kauce. V některých službách pra-
cují i právníci, kteří s Vámimo-
hou projít nájemní smlouvu. So-
ciální pracovníci Vásmohou do-
provodit na úřad nebo jednání
s pronajímatelem.
Sociální poradenství je vždy
zdarma a poskytuje ho každá so-
ciální služba. V Praze najdete de-
sítky takových organizací a nej-
lépe si je vyhledáte na
http://iregistr.mpsv.cz.
V rejstříku hledejte pojem „od-
borné sociální poradenství“.

Zkuste pomoc nabídnout
Filantropie – láska k lidem. Dobro-
volnictví – darování svého času těm,
kteří ho potřebují. Praha je místem,
kde se solidaritě daří a může ještě
více.
Pokud byste se rádi přidali k těm,
kteří mohou pomáhat, přinášíme
Vám několik tipů, jak na to.
Darovat čas
Dobrovolnicí nebo dobrovolníkem se
můžete stát v každém věku a nezá-
leží na tom, jestli máte volnou hodi-
nu v týdnu nebo dva dny. Můžete
věnovat svůj čas třeba doprovázení
lidem se zdravotním znevýhodně-
ním, seniorů či dětem, kteří v rodině
nemají dostatek lásky. Věnovat mů-
žete také své odborné dovednosti.
Vaše zkušenosti s účetnictvím, ko-
munikací nebo třeba s pletením,
mohou třeba některé neziskové or-
ganizaci pomoci zlepšit její služby.
Darovat peníze
Část z Vašich příjmůmůžete věnovat
jednorázově nebo pravidelně na

podporu témat, která jsou pro Vás
důležitá – třeba na vzdělávání či po-
moc samoživitelům. Pokud Vám zá-
leží na otázkách dostupného bydlení,
pěstounské péči či pomoci lidem se
zdravotním znevýhodněním, můžete
darovat také Sociálního nadačnímu
fondu.
Zapojit se jako firma
Slyšeli jste o firemním dobrovolnic-
tví nebo dárcovství? Třeba Vaše fir-
ma již podporuje téma, které je Vám
blízké anebomůžete Vaše nadřízené
inspirovat, aby s tím začali.

Znáte kontaktní místo
pro bydlení?
Kontaktní místo pro byd-
lení je určené všem oby-
vatelům hlavního města
Prahy, kteří potřebují po-
moci či poradit při řešení
své bytové situace s cílem
udržet jejich stávající
bydlení či hledat nejú-
činnější řešení bytové
nouze.

Výhodou kontaktníhomísta pro
bydlení je, že se občan dozví in-
formace související s řešením
problémů v oblasti bydlení na
jednommístě a není nucen ob-
cházet jednotlivé úřady a organi-
zace.
Lépe se tak zorientuje v jinak v
mnohdy nepřehledném systému
podpor.

Na kontaktní místo pro byd-
lení se může obrátit kdokoliv,
kdo kupříkladu:
Pdostal výpověď z nájmu či má
nejasnosti ohledně podmínek
nájemní smlouvy a uvítal by
právní konzultaci,
Pbydlí v nevyhovujících pod-
mínkách a hledá standardní byd-
lení,

Pmá špatné rodinné, sousedské
vztahy nebo vztahy smajitelem
bytu a potřebuje zprostředkovat
adekvátní podporu,
P je zadlužený a potřeboval by
konzultaci v dluhové poradně,
má nedostatečný příjem a rád by
znal, zdamá nárok na sociální
pomoc,
Pmá zdravotní či sociální pro-
blémy a potřebuje zajistit ade-
kvátní službu,
Pmá jakýkoliv jiný problém sou-
visející s bydlením.

Pracovník kontaktního místa:
Pzjišťuje informace potřebné k
bližší analýze bytové situace do-
mácnosti,
Pposkytuje základní poradenství
a pomoc v zorientování se v sys-
tému bytové a sociální podpory,
Pzprostředkovává kontakty na
návazné služby (sociální, dluho-
vé, právní poradenství aj.),
Pposkytuje konzultace k vyplně-
ní žádosti o pronájem bytuměst-
ské části a Magistrátu hlavního
města Prahy.

Provoz kontaktního
místa pro bydlení:

úterý, středa a čtvrtek
9.00 – 16.00

Konzultacemožná jen
po předchozím

e-mailovém nebo tele-
fonickém objednání.

Kancelář poradny:
Škodův palác

Jungmannova 35/29,
Praha 1

přízemí – přepážka č. 8

tel.: 778 479 946,
778 731 569

e-mail: kmb@praha.eu



Řekněte si  
o balíček finanční 
úlevy ve školství

pomocprazanum.praha.eu

Pomůžeme rodičům se zaplacením školních obědů, školného  
v mateřské škole nebo družiny či školního klubu. Z Fondu 
solidarity přispějeme na mimoškolní aktivity dětí a žáků  
v mateřských, základních i středních školách.

Balíčky okamžité pomoci Pražanům
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Fond solidarity myslí i na rodiny
Magistrát hlavního města Prahy
myslí i na pomoc rodinám s dětmi.
Proto připravil balíček finanční
úlevy ve školství.

OCOMŮŽETEZAŽÁDAT?
Požádatmůžete jak o prominutí úhrady škol-
ného, stravného nebo družin, tak o finanční
příspěvek z Fondu solidarity na aktivity, které
podporují rozvoj a talent dětí. Vždy bude zá-
ležet na rozhodnutí ředitele/ky Vaší mateřské
nebo základní školy.

Stravné zdarma vmateřských, základních
a středních školách.

Školné zdarma vmateřských školách a zá-
kladních uměleckých školách.

Družiny zdarma na základních školách.

Příspěvek z Fondu solidarity na školní
amimoškolní aktivity sloužící rozvoji žáků.

KDOMŮŽEPOŽÁDAT
OPŘÍSPĚVEK?
Při žádosti o prominutí úhrady školného,
stravného nebo družin, musíte kromě trvalé-
ho bydliště v Praze splňovat jednu z následu-
jících podmínek:
PČerpáte jeden nebo více z následujících pří-
spěvků:. příspěvek či doplatek na bydlení,. okamžitou dávku v hmotné nouzi,. přídavek na dítě,. dávky pěstounské péče.

PČelíte exekuci nebo jste v insolvenci.
PPo zaplacení bydlení (vč. platby za hypoté-
ku, pokud namístě bydlíte) Vám zbydeméně
než 200 Kč na osobu na den, pokud žijete sa-
mi, tak 300 Kč na den.

JAKPOSTUPOVAT
PŘI ŽÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK?

1. Zjistěte, zda je Vaše škola zapojena doprogramu Balíčku pomoci Pražanům.

2. Vyplňte čestné prohlášení, že splňujetepodmínky (v případě žádosti o příspěvek
z Fondu solidarity čestné prohlášení není po-
třeba).

3. Podejte žádost o příspěvek řediteli/ceVaší školy či školky.

4. Ředitel/ka vyhodnotí Vaši žádost a conejdříve vás informuje o rozhodnutí.

Otázky
a odpovědi
Do kdy nejpozději mohu žádat o příspě-
vek?
Žádost můžete podávat průběžně ve škol-
ním roce 2022/2023. Ředitel/ka Vaší školy
nebo školky si pakmůže určit vlastní pra-
vidla, kdy žádosti podávat.

Mohu čerpat jak příspěvek od státu, tak
příspěvek od Prahy?
Můžete, čerpání pomoci od Prahy nijak ne-
ovlivňuje čerpání podpory od státu.

O jak vysoký příspěvek z Fondu solida-
ritymohu zažádat?
Záleží na konkrétní aktivitě, kterou chcete
z fondu solidarity platit. Můžete zažádat
jednou i víckrát o příspěvek do výše do-
hromady 10 tisíc korun. Vždy ale záleží na
rozhodnutí ředitele/ky Vaší školy nebo
školského zařízení.

Co kdyžmé žádosti nebude vyhověno?
Mohu se na někoho obrátit?
O žádosti může rozhodnout pouze
ředitel/ka školy nebo školky. Pokud Vaší
žádosti nevyhoví, může to být z toho dů-
vodu, že nesplňujete podmínky, ale také
z důvodu, že škola nebo školka nemá k dis-
pozici dostatečné finance. Vyhovění žádosti
tak není „nárokové“ a vůči nevyhovění se
nemůžete odvolat, ředitel/ka Vám rovněž
nemusí sdělovat důvody nevyhovění.

Program podpory
pěstounské péče
Jedním z programových pilířů Sociálního na-
dačního fondu hlavníhoměsta Prahy je Pro-
gram podpory pěstounské péče. Jeho vizí je,
aby více dětí vyrůstalo v pěstounských rodi-
nách a pěstouni měli pro svou roli dostateč-
nou podporu .

KOMU JEURČEN?
V Programu podpory pěstounské péče po-
máháme pražským pěstounským rodinám k
tomu, abymohly hradit potřebné služby pro
výkon pěstounské péče i rozvoj dětí. Je
možné zažádat o nadační příspěvek na tera-
peutické služby, odlehčovací pobyt nebo
doučování pro děti. Také pomáháme pěs-
tounům, kteří potřebují získat znalosti či
dovednosti důležité pro zvládání specific-
kých potřeb dětí nebo zajistit oporu super-
vizora.

O JAKÉTYPYPŘÍSPĚVKŮ LZE
NAPŘÍKLADŽÁDAT?
PVolnočasové aktivity či doučování pro děti.
PVzdělávání pěstounů, kteří potřebují zís-

kat dovednosti potřebné k péči o děti se
specifickými potřebami.
PTerapeutické služby.
POdlehčovací pobyty.
PSupervize pro pěstouny.

JAK JEMOŽNÉPODATŽÁDOST?
Žádost o příspěvekmůžete podat z domova
on-line. Informace o typech příspěvků, jejich
finančních limitech a podmínkách se dozví-
te na webových stránkách
www.socialninadacnifond.praha.eu.
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Pomáháme i lidem se zdravotním znevýhodněním
Sociální nadační fond při-
pravil i Program podpory
nezávislého života lidí se
zdravotním znevýhodně-
ním.

Vizí je, aby lidé se zdravotním
znevýhodněnímměli dostatečnou
podporu amohli žít svůj život na-
plno a v domácím prostředí.

KOMUJEURČEN?
Program je určen obyvatelům
Prahy se závažným zdravotním
znevýhodněním, s déletrvajícím
závažným či nevyléčitelným one-
mocněním, kteří potřebují podpo-
ru nebo péči další osoby pro život
v domácím prostředí či zajištění
léčebného režimu, aby bylo možné
předejít ústavní péči. Cílem tohoto
programu je rovněž pomoci těmto
lidem k lepšímu uplatnění a zvý-
šení šance na jejich úspěšné za-
členění do společnosti, a to pro-

střednictvím zajištění podmínek
a podpory pro jejich profesní
i osobní rozvoj.

OJAKÉTYPYPŘÍSPĚVKŮ
LZENAPŘÍKLADŽÁDAT?
PÚhrada pečovatelské služby či
služby domácího hospice
POsobní asistence
PTísňová péče
PPsychoterapeutické služby
PSpoluúčast na zajištění zvláštní
pomůcky
PDoporučený léčebný režim,
který nehradí pojišťovna
PÚhrada vzdělávání v rámci pří-
pravy na výkon povolání

CO JE POTŘEBAUDĚLAT
PŘEDPODÁNÍM
ŽÁDOSTI?
Ujistěte se, že jste podnikli tyto
kroky:

1. Požádali jste o veškeroustátní podporu, na kterou
máte nárok.

2. Ověřili jste, že Vám nemůžes řešením vaší situace po-
moci někdo blízký.

KDOVÁMMŮŽE
S ŽÁDOSTÍ POMOCI?
V případě, že byste potřebovali
s podáním žádosti pomoci,
jemožné oslovit třeba příspěv-
kovou či neziskovou organizaci,
se kterou spolupracujete (napří-
klad pečovatelské centrumVaší
městské části, poskytovatele
asistenčních nebo odlehčovacích

služeb), která dobře zná Vaši si-
tuaci.

JAKDLOUHOTRVÁ
VYHODNOCENÍ ŽÁDOSTI?
Víme, že v krizových životních
situacích není pro pomoc času
nazbyt, proto se snažíme dělat
vše pro to, aby Vaše žádost byla
vyhodnocena rychle a zároveň
kvalitně. Proto se dozvíte výsle-
dek do 15 dnů od podání Vaší žá-
dosti.

Potřebujete poradit?
Kontaktujte nás na e-mailu:
podpora@socialninadacnifond.praha.eu


