Zaostřeno na osoby se sníženou schopností sebeobsluhy
Možná máte doma starší babičku či nemocného tatínka; možná jste rodičem dítěte se zdravotním
postižením nebo jste si všimli, že vašemu sousedovi již zdraví neslouží.
Jestliže je Váš blízký omezen na soběstačnosti a běžné úkony spojené s péčí o domácnost, pohybem,
stravováním, výkonem hygieny, apod. již není schopen zvládat bez pomoci, je pravděpodobné, že by
mohl uplatňovat nárok na některou ze sociálních dávek. Může se jednat jak o dítě, tak o dospělého.
Rozhodujícím faktorem je, že zdravotní stav brání Vašemu blízkému v plnohodnotném a samostatném
životě.
Prostřednictvím Úřadu práce ČR mohou tyto osoby čerpat nepojistné sociální dávky pro osoby se
zdravotním postižením. Patří sem příspěvek na péči, průkaz pro osoby se zdravotním postižením,
příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku.
Obecně lze říci, že osoba, která splňuje zákonem dané podmínky (stěžejní zákon č. 108/2006 Sb.;
329/2011 Sb., v platném znění) může využívat výhody v podobě pravidelného měsíčního příspěvku na
péči, vyhrazeného parkování, bezbariérovou úpravu prostředí, nebo pomůcky umožňující bariéry
překonávat, např. motorové vozidlo, vodícího psa, schodolez, digitální čtecí lupu (laptop), atd.
Věřte, že řada vašich sousedů nebo známých již některou z výhod čerpá a možná i právě Vám by ten či
onen příspěvek mohl pomoci vyřešit nebo alespoň zmírnit nelehkou situaci spojenou s nepříznivým
zdravotním stavem.
Pokud jste nabyli pocit, že se výše popsané týká přímo Vás či Vašich blízkých nebo osob ve Vašem
okolí, nezdráhejte se a přijďte se za námi poradit. Rádi Vám poskytneme bližší informace a podmínky
k získání uvedených výhod vysvětlíme.
Věnovat se Vám budou sociální pracovnice Kontaktního pracoviště úřadu práce v Pohořelicích
Mgr. Lucie Chválová nebo Bc. Petra Kalová
Najdete nás v přízemí budovy Městského úřadu Pohořelice, na ulici Vídeňská 699.
Úřední hodiny:
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8:00 - 12:00,
13:00 - 17:00
8:00 - 11:00
8:00 - 12:00,
13:00 - 17:00
8:00 - 11:00
8:00 - 11:00
(jen příjem žádostí a pozvaní)
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Úřad práce ČR
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