
 

 

POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘ 

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM – 

SPECIFIKACE SOCIÁLNÍ DÁVKY 
který se koná 

25. července 2018 
od 9.00 do 14.00 hodin, prezence účastníků od 8.45 hodin 

 
 SeniorPoint  

Žežická 193, 261 01 Příbram VII 

 
Akreditovaným seminářem v rozsahu 6 hodin bude provázet 

Ing. Mgr. Alice Švehlová 
 

Účastníci se seznámí se systémem sociálního zabezpečení v České republice. Absolventi kurzu by měli 
být schopni poskytnout klientovi základní sociální poradenství v oblasti sociálních dávek. Na jaké 

sociální dávky má klient nárok, jak a kde se žádost o dávky podává a vyřizuje, jaká jsou jeho práva a 
povinnosti v průběhu vyřizování dávek. Účelem kurzu je předání obecných informací o systému 

sociálního zabezpečení, příspěvku na péči, dávky pro osoby se zdravotním postižením,  dávky státní 
sociální podpory a dávky pomoci v hmotné nouzi. 

 

Obsah semináře: 

 Úvod do sociálního zabezpečení 
1) předmět sociálního zabezpečení; zabezpečení, působnost, interpretace a aplikace  
2) právní skutečnosti (pojem, sociální události) a právní vztahy v sociálním zabezpečení 

(subjekt, obsah, objekt, vznik, změna, zánik, odpovědnostní vztahy) 
3) financování sociálního zabezpečení (principy, modely)  
4) organizace a řízení v sociálním zabezpečení 

 Příspěvek na péči, dávky a výhody pro osoby se zdravotním postižením  
1) příspěvek na péči, jeho princip a účel 
2) proces správního řízení ve věci příspěvku na péči 
3) sociálního šetření pro účely posouzení stupně závislosti 
4) povinnosti žadatelů a příjemců příspěvku na péči 
5) kompetence kontroly využívání příspěvku na péči 
6) předmět a účel zákona č.329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním 

postižením v současně platné právní úpravě.  
7) příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku, vymezení druhů zvláštních 

pomůcek, definování dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. 



 

 

8) proces správního řízení pro přiznání dávek 
9) průkazy TP, ZTP, ZTP/P  

 Systém dávek státní sociální podpory 
1) základní pojmy - nezaopatřenost, rodina, příjem, rozhodné období, normativní náklady. 
2) přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné, pohřebné, rodičovský příspěvek 

(náležitosti, podmínky). 
3) způsoby posuzování pro potřeby dávek, zápočet příjmů a určování nároku  
4) procesní postupy    

 Dávky pomoci v hmotné nouzi  
1) základní pojmy -  osoba, která je/není v hmotné nouzi, rodina, příjem, zvýšení příjmu 

vlastní prací, uplatnění nároků a pohledávek, prodejem nebo jiným využitím majetku, 
majetkové poměry, standardy bydlení a přiměřené náklady na bydlení. 

2) příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc (náležitosti, 
podmínky). 

3) procesní postupy, způsob posuzování pro potřeby dávek  
 

Cílová skupina:  

 pracovník v sociálních službách, sociální pracovník, zdravotnický pracovník 
 

 


