
ANOTACE KURZU  

Kurz je zaměřen na získání praktických dovedností v oblasti sociálně-právního poradenství. Stále více lidí se dostává do tíživé sociální 
a finanční situace a je nuceno vyhledat pomoc. Jste pracovníci v sociálních nebo zdravotních službách? Setkáváte se s lidmi v 
obtížných situacích a potřebujete jim umět rychle a efektivně pomoci? Na kurzu se dozvíte základní informace o systému sociálního 
zabezpečení. Kurz je koncipován velmi prakticky - účastníkům bude předáno co nejvíce praktických informací o nemocenském a 
důchodovém pojištění, zdravotním pojištění, systému státní sociální podpory, systému pomoci v hmotné nouzi, dávkách a výhodách 
pro osoby se zdravotním postižením, podpoře v nezaměstnanosti a systému vyplácení sociálních dávek. Zahrnuta budou i témata 
omezení svéprávnosti, dluhové problematiky a základní informace o práci s klienty s trvalým bydlištěm mimo ČR. 

PŘÍNOS PRO ÚČASTNÍKY   

Klient v hmotné nouzi - krok za krokem k řešení 

Absolvent kurzu získá základní orientaci v systému sociálního zabezpečení. Bude schopen efektivně spolupracovat s klientem na 
řešení jeho tíživé životní situace, bude jim umět poradit a podpořit je v získání sociálních dávek. Bude umět vyplňovat potřebné 
formuláře pro získání těchto dávek. Bude znát základní principy omezení svéprávnosti, bude mít základní přehled o možnostech 
podpory klientů v oblasti dluhové problematiky a bude kompetentní k poskytování poradenství lidem s trvalým bydlištěm mimo ČR. 

PROGRAM KURZU – ZÁKLADNÍ TÉMATA 

• Úvod do sociálního zabezpečení 
- představení systému sociálního zabezpečení – sociální a   
nemocenské pojištění, státní sociální podpora a sociální pomoc 
• Jak klienta dostat do systému? 
- zařízení rodného listu, občanského průkazu, úmrtního listu, 
rozsudku o rozvodu   
- služby, na které je třeba klienta dále navázat - kde 
poskytnout zdarma stravu, levné ubytování atd. 
• Dávky hmotné nouze 
- příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná a 
okamžitá pomoc, životní a existenční minimum 
• Státní sociální podpora 
- příspěvek na bydlení, přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, 
porodné, pohřebné  
• Důchodové pojištění 
- starobní důchod, invalidní důchod, vyplácení dávek 
důchodového zabezpečení 

• Nemocenské pojištění 
- dávkový systém nemocenského pojištění, placení nem. 
pojištění, jak řešit dluhy na nem. pojištění 
• Dávky pro osoby se zdravotním postižením 
- příspěvek na mobilitu, na zvláštní pomůcku, průkaz OZP a 
příspěvek na péči 
• Podpora v nezaměstnanosti 
- evidence na ÚP, vyplácení podpory v nezaměstnanosti 
•  Dluhová problematika 
- kde začít, kde hledat pomoc, kde získat potřebné informace, 
jak komunikovat s exekutory 
•  Problematika omezení svéprávnosti 
- vysvětlení pojmu, důvody omezení svéprávnosti, postup při 
omezení svéprávnosti 
• Lidé s trvalým bydlištěm mimo ČR 
- přechodný pobyt, trvalý pobyt, placení zdravotního pojištění - 
rozdíl u lidí ze zemí EU a u lidí ze zemí mimo EU 



PRO KOHO JE KURZ URČEN ●  pracovníci v sociálních službách – další vzdělávání (dle § 116 odst. 9 zákona)                                                 
●  sociální pracovníci (dle § 111 zákona) 
●  vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle § 117a zákona) 
●  fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči (dle § 117a zákona)   

PRO JAKÝ TYP SOC. SLUŽBY, 
DRUH KLIENTŮ JE KURZ 
VHODNÝ 

Kurz je určen zejména pracovníkům, kteří poskytují péči a podporu lidem s kombinovaným  
a zdravotním postižením (dětem, dospívajícím, dospělým i seniorům). Je vhodný pro pracovníky 
ambulantních, terénních i pobytových služeb (pracovníky v sociálních sužbách, sociální pracovníky  
a vedoucí pracovníky), stejně tak i pro jiné fyzické osoby, které pečují o příjemce PNP dle § 117a, 
zákona č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
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vydáváme certifikát o absolvování s celostátní platností  

ČASOVÁ DOTACE  16 vyučovacích hodin  

POČET ÚČASTNÍKŮ       minimální 10, maximální 20 

LEKTORKA KURZU  

MARTINA KÁROVÁ 

CO ŘEKLI O KURZECH ÚČASTNÍCI 

„Oceňuji praktické pojetí kurzu s mnoha příklady z praxe.“ 
 „Získala jsem Kompletní přehled o dávkách a tipy na různorodé způsoby vyřízení. Děkuji.“ 
„Člověk musí vědět, co přesně chce docílit, cest k dosažení  podpory  je mnoho.“ 
„Kurz je prakticky  zaměřen, bez zbytečného čtení ze zákona.“ 
„Zjistila jsem, že vyplňování formulářů není až taková věda, jen je potřeba se předem informovat na konkrétních  úřadech, každý 
vyžaduje trochu něco jiného.“ 


