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Dávky sociální péče
Příspěvek na péči
Od 1.1.2007 vstupuje v platnost nový zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Základním cílem zákona je zajistit lidem v nepříznivé sociální situaci pomoc a podporu
prostřednictvím sociálních služeb a stanovit pravidla pro jejich poskytování. Lidé budou
moci volit z nabídky sociálních služeb, která jim umožní žít v jejich přirozeném prostředí.
Z novinek, které zákon přináší, je pro nemocné RS důležitý zejména příspěvek na péči,
který nahradí dosavadní zvýšení důchodu pro bezmocnost a příspěvek při péči
o blízkou nebo jinou osobu. Hodnota příspěvku na péči bude až trojnásobně vyšší.
Příspěvek na péči dostane od státu člověk, který je kvůli dlouhodobě nepříznivému
zdravotnímu stavu závislý na pomoci jiné osoby. Příspěvek mu poslouží k jejímu
zajištění.
Osoba se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve
a) stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního
stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 12 úkonech péče o vlastní
osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 5 úkonech péče o vlastní
osobu a soběstačnosti,
b) stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého
zdravotního stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 18 úkonech
péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než
10 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti,
c) stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního
stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 24 úkonech péče o vlastní
osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 15 úkonech péče
o vlastní osobu a soběstačnosti,
d) stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního
stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 30 úkonech péče o vlastní
osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 20 úkonech péče
o vlastní osobu a soběstačnosti.
Při posuzování péče o vlastní osobu pro účely stanovení stupně závislosti se
hodnotí schopnost zvládat tyto úkony:
a) příprava stravy,
b) podávání, porcování stravy,
c) přijímání stravy, dodržování pitného režimu,
d) mytí těla,
e) koupání nebo sprchování,
f) péče o ústa, vlasy, nehty, holení,
g) výkon fyziologické potřeby včetně hygieny,
h) vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
i) sezení, schopnost vydržet v poloze v sedě,
j) stání, schopnost vydržet stát,
k) přemisťování předmětů denní potřeby,
l) chůze po rovině,
m) chůze po schodech nahoru a dolů,
n) výběr oblečení, rozpoznání jeho správného vrstvení,
o) oblékání, svlékání, obouvání, zouvání,
p) orientace v přirozeném prostředí,
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q) provedení si jednoduchého ošetření,
r) dodržování léčebného režimu.
Při posuzování soběstačnosti pro účely stanovení stupně závislosti se hodnotí
schopnost zvládat tyto úkony:
a) komunikace slovní, písemná, neverbální,
b) orientace vůči jiným fyzickým osobám, v čase a mimo přirozené prostředí,
c) nakládání s penězi nebo jinými cennostmi,
d) obstarávání osobních záležitostí,
e) uspořádání času, plánování života,
f) zapojení se do sociálních aktivit odpovídajících věku,
g) obstarávání si potravin a běžných předmětů (nakupování),
h) vaření, ohřívání jednoduchého jídla,
i) mytí nádobí,
j) běžný úklid v domácnosti,
k) péče o prádlo,
l) přepírání drobného prádla,
m) péče o lůžko,
n) obsluha běžných domácích spotřebičů,
o) manipulace s kohouty a vypínači,
p) manipulace se zámky, otevírání, zavírání oken a dveří,
q) udržování pořádku v domácnosti, nakládání s odpady,
r) další jednoduché úkony spojené s chodem a udržováním domácnosti.
O udělení příspěvku na péči rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností,
případné odvolání vyřizuje krajský úřad. Řízení o udělení příspěvku se skládá ze dvou
částí – posouzení zdravotního stavu žadatele a sociálního šetření.
Sociální šetření, jímž se zjišťuje žadatelova schopnost samostatného života v přirozeném
sociálním prostředí z hlediska péče o vlastní osobu, soběstačnosti a životních a sociálních
podmínek, provádí sociální pracovník obecního úřadu.
Kvůli posuzování stupně závislosti je navržena reorganizace posudkové služby. Navrhuje
se zřízení jednotné posudkové služby úřadů práce, která by vedle posuzování stupně
závislosti zajišťovala i posuzování pro účely zaměstnanosti, státní sociální podpory
a sociální péče.
Výše příspěvku je odvislá od žadatelova věku (vyšší do osmnácti let, v prvním roce života
na něj nárok není) a míry jeho závislosti na pomoci jiné osoby (minimální, lehká, středně
těžká, těžká).
Výše příspěvku na péči (Kč měsíčně)
stupeň závislosti mladší 18 let starší 18 let
I, lehká

3 000

2 000

II, středně těžká 5 000

4 000

II, těžká

9 000

8 000

IV, úplná

11 000

11 000

Příjemce příspěvku jej musí využít na zajištění potřebné pomoci. Musí také do patnácti
dnů od přidělení příspěvku úřadu obce s rozšířenou působností písemně oznámit, kdo a
jakým způsobem mu pomoc poskytuje.
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Dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené občany
Jednorázová a nároková dávka
Příspěvek na úpravu bytu, určený občanům s těžkými vadami nosného nebo
pohybového ústrojí a občanům úplně nebo prakticky nevidomým k odstranění bariér
v rámci jejich bytu. Příspěvek lze poskytnout ve výši 70 % prokázaných nákladů na
úpravu, nejvýše však ve výši 50 000 Kč. (Obecní úřad s rozšířenou působností.)
Týká se občanů s RS s ochrnutím končetin.
Za úpravy bytu se považuje zejména:
a) úprava přístupu do domu, garáže, k výtahu včetně schodů, k oknům a na balkón,
b) úprava povrchu podlahy, ovládacích prvků domovní a bytové elektroinstalace,
kuchyňské linky, popřípadě dalšího nábytku,
c) rozšíření a úprava dveří,
d) odstranění prahů,
e) přizpůsobení koupelny a záchodu včetně vybavení vhodným sanitárním zařízením
a lehce ovladatelnými bateriemi,
f) instalace potřebné zvukové nebo světelné signalizace,
g) zavedení vhodného vytápění,
h) vybudování telefonního vedení,
i) stavební úpravy spojené s instalací výtahu.
V případě výtahu, kde nelze použít šikmou schodišťovou plošinu, může dosáhnout
příspěvek 100 000 Kč.
Příspěvek je nutno vyúčtovat do 3 let od zahájení úprav, po dobu 10 let se upravený byt,
nebo dům nesmí převést na jiného občana, nesmí se prodat, ani zničit, jinak se vyžaduje
vrácení peněz.

Příspěvek na individuální dopravu, určený občanům s těžkou vadou nosného nebo
pohybového ústrojí, úplně nebo prakticky nevidomým a rodičům nezaopatřených dětí
léčených pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastózou, kteří nevlastní
motorové vozidlo nebo nejsou dopravováni vozidlem, na které je přiznán příspěvek na
provoz motorového vozidla. Výše příspěvku činí 6 500 Kč ročně. (Obecní úřad.)
Příspěvek na zakoupení motorového vozidla, určený občanům s těžkou vadou
nosného nebo pohybového ústrojí a rodičům nezaopatřených dětí, které mají těžkou vadu
nosného nebo pohybového ústrojí, které jsou úplně nebo prakticky nevidomé nebo těžce
mentálně postižené. Výše příspěvku činí až 100 000 Kč. (Obecní úřad s rozšířenou
působností.)
Žije-li v domácnosti více osob TZP osob, je možné příspěvek poskytnout každému z nich.
Při koupi nového vozidla můžete požádat Finanční úřad o vrácení daně z přidané
hodnoty, pokud taková položka byla při koupi účtována a zaplacena. Při koupi vozidla
můžete využít také bezúročné půjčky, kterou poskytují obecní úřady podle § 57.
Po dobu 5 let se motorové vozidlo nesmí převést na jiného občana, nesmí se prodat, ani
zničit, jinak se vyžaduje vrácení peněz.
Jednou v období deseti let po sobě jdoucích lze výjimečně poskytnout příspěvek před
uplynutím pěti let ode dne vyplacení příspěvku, dojde-li k poškození, zničení nebo
odcizení vozidla, na které byl příspěvek poskytnut, a je-li prokázáno, že žadatel toto
poškození, zničení nebo odcizení vozidla nezavinil. Podmínkou pro poskytnutí příspěvku
na zakoupení motorového vozidla v případě odcizení dále je, že odcizené motorové
vozidlo bylo pro případ odcizení pojištěno.
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Příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla, určený občanům s těžkou vadou
nosného nebo pohybového ústrojí a rodičům nezaopatřených dětí, které mají těžkou
vadou nosného nebo pohybového ústrojí, které jsou úplně nebo prakticky nevidomé nebo
těžce mentálně postižené. Výše příspěvku činí až 60 000 Kč. (Obecní úřad s rozšířenou
působností.)
Příspěvek může být do 100 000 Kč na nákup vozidla, nebo 60 000 Kč na celkovou
opravu. V případě koupě ojetého vozidla pouze do výše skutečných nákladů a příspěvky
nelze slučovat (například koupit auto za 40 000 Kč a nechat je za 60 000 Kč opravit nelze
– vždy pouze koupě, nebo oprava.)
Příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla, určený občanům s těžkou vadou
nosného nebo pohybového ústrojí, kteří sami řídí motorové vozidlo a s ohledem na své
postižení úpravu vozidla potřebují. Příspěvek se poskytuje v plné výši ceny úpravy, pokud
tomu nebrání výše souběhu tří příspěvků, poskytnutých v průběhu 10 po sobě jdoucích
kalendářních roků, která činí 200 000 Kč. (Obecní úřad s rozšířenou působností.)
Zvláštní úpravou se rozumí zpravidla namontování ručního řízení, automatické
převodovky, zařízení na přepravu vozíků, speciálního otočného sedadla řidiče, posuvných
dveří a podobně.
Zvláštní úprava je plně hrazena nad limit 100 000 Kč za výše uvedené podmínky součtu
příspěvků za uplynulých 10 let (například koupíme ojeté auto za 100 000 Kč + ruční
řízení za 70 000 Kč, takže za dalších pět let nám může být poskytnut příspěvek pouze
30 000 Kč na koupi dalšího vozidla včetně zvláštní úpravy). Existuje ale právní klička, jak
tuto vyhlášku dodržet, a přitom získat opět plnou úhradu 100 000 Kč + zvláštní úpravu:
nežádejte o tento příspěvek dříve než za 6 let. Pak je narušena kontinuita 10 let (protože
v uplynulých 5 letech jste žádný příspěvek nedostali a můžete tak získat opět příspěvek
v plné výši.
Příspěvek na provoz motorového vozidla, určený provozovatelům (držitelům)
motorového vozidla, jejichž zdravotní stav odůvodňuje přiznání mimořádných výhod
II. a III. stupně, kteří používají toto motorové vozidlo ke své pravidelné dopravě,
provozovatelům, kteří používají motorové vozidlo k pravidelné dopravě svých blízkých
osob, jejichž zdravotní stav rovněž odůvodňuje přiznání mimořádných výhod II. a III.
stupně, a rodičům nezaopatřených dětí léčených pro onemocnění zhoubným nádorem
nebo hemoblastózou. Výše příspěvku činí u jednostopých vozidel 4 200 Kč, resp.
2 300 Kč (ZTP/P a ZTP) a u dvoustopých vozidel 9 900 Kč, resp. 6 000 Kč (ZTP/P a ZTP).
(Obecní úřad s rozšířenou působností.)
Najede-li ze závažných důvodů příjemce tohoto příspěvku více než 9000 km ročně, výše
příspěvku se zvýší o 400 Kč u držitelů průkazů ZTP-P, nebo o 200 Kč u držitelů průkazů
ZTP za každých dalších započatých 500 km.
Příklad: příjemce příspěvku s průkazem ZTP-P najede za rok 11 350 km, pak mu bude
zvýšen příspěvek o: 11 350 km – 9 000 km = 2 350 km – rozděleno po pěti stech km =
5 dílů, pak 5 x 400 Kč = 2 000 Kč. O toto zvýšení je třeba zvlášť požádat,
obecní úřad s rozšířenou působností pak určí způsob dokladování (například odečet
tachometru a záznamy o provozu, nebo čestné prohlášení).
Rada: Pokud máte přiznán příspěvek na provoz motorového vozidla, veďte si průběžně
záznamy o ujetých kilometrech například měsíčně, nebo při každém tankování - s daty.
Takové záznamy jsou pak průkazné a můžete požádat o zvýšení.
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Měsíční nároková dávka
Příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu, určený občanům s těžkými
vadami nosného nebo pohybového ústrojí, kteří obývají byt s charakterem bytu
zvláštního určení. Výše příspěvku činí až 400 Kč měsíčně. (Rozhoduje pověřený obecní
úřad.)

Měsíční nenároková dávka
Příspěvek na zvýšené životní náklady, určený občanům trvale používajícím
ortopedické, kompenzační nebo jiné pomůcky, pokud jim vznikají v souvislosti
s používáním těchto pomůcek zvýšené výdaje. Výše příspěvku činí až 200 Kč měsíčně.
(Rozhoduje pověřený obecní úřad.)
Příspěvek na zvýšené životní náklady, určený úplně nebo prakticky nevidomým
občanům, kteří jsou soustavně pracovně činní nebo se připravují na pracovní uplatnění
soustavným výcvikem nebo studiem. Výše příspěvku činí měsíčně 200 Kč. (Rozhoduje
pověřený obecní úřad.)
Příspěvek na provoz telefonní účastnické stanice, určený sociálně potřebným těžce
zdravotně postiženým občanům. Výši příspěvku lze stanovit až do výše plné úhrady
základní měsíční sazby za používaní telefonní stanice. (Rozhoduje pověřený obecní úřad.)
Příspěvek na úhradu za užívání garáže, určený občanům s těžkými vadami nosného
nebo pohybového ústrojí, kteří obývají byt s charakterem bytu zvláštního určení. Výše
příspěvku činí až 200 Kč měsíčně. (Rozhoduje pověřený obecní úřad.)
Příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům, určený na krmivo pro
vodicího psa ve vlastnictví tohoto občana. Výše příspěvku činí 800 Kč měsíčně.
(Rozhoduje pověřený obecní úřad.)

Mimořádné výhody pro občany se zdravotním postižením
Mimořádné výhody pro občany těžce zdravotně postižené, určené občanům, kteří
mají podstatně omezenou pohybovou nebo orientační schopnost. Jsou stanoveny ve
třech stupních -TP, ZTP a ZTP/P. Mimořádné výhody se prokazují průkazem mimořádných
výhod. (Rozhoduje obecní úřad s rozšířenou působností.)
1. Mimořádné výhody I. stupně (průkaz TP):
a) nárok na vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro
pravidelnou hromadnou dopravu osob kromě autobusů a vlaků, v nichž je místo k sedění
vázáno na zakoupení místenky,
b) nárok na přednost při osobním projednávání jejich záležitostí, vyžaduje-li toto jednání
delší čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup
v obchodech ani obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických
zařízeních.
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2. Mimořádné výhody II. stupně (průkaz ZTP):
a) výhody uvedené v bodu 1,
b) nárok na bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy
osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem),
c) sleva 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní
přepravě a 75 % sleva v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy.
3. Mimořádné výhody III. stupně (průkaz ZTP/P):
a) výhody uvedené v bodech 1 a 2,
b) nárok na bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky
v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě
c) u úplně nebo prakticky nevidomých nárok na bezplatnou přepravu vodícího psa, pokud
je nedoprovází průvodce.
4. Dále může být držitelům průkazů ZTP a ZTP/P poskytnuta sleva poloviny
vstupného na divadelní a filmová představení, koncerty a jiné kulturní a sportovní
podniky. Při poskytování slevy držitelům průkazu ZTP/P se poskytne sleva poloviny
vstupného i jejich průvodci.

Zdravotní postižení odůvodňující přiznání mimořádných výhod
(v textu jsou vynechány body, které nepřicházejí v úvahu u nemocných s RS)
1. Mimořádné výhody I. stupně (průkaz TP) se přiznávají v těchto případech
postižení:
a) ztráta úchopové schopnosti nebo podstatné omezení funkce horní končetiny (například
na podkladě anatomické ztráty, ochrnutí, mízního edému),
…
c) podstatné omezení funkce jedné dolní končetiny (například na podkladě funkčně
významné parézy, arthrózy kolenního a kyčelního kloubu nebo ztuhnutí kolenního nebo
kyčelního kloubu, stav po endoprotéze, pakloub bércové nebo stehenní kosti),
d) omezení funkce dvou končetin (například na podkladě lehké hemiparézy nebo
paraparézy, arthrotického postižení nosných kloubů obou dolních končetin, těžší formy
osteoporózy, polyneuropathií, nestability kloubů nebo zánětlivého postižení kloubů),
…
h) záchvatová onemocnění různé etiologie spojená s opakovanými poruchami vědomí,
závrativé stavy.
2. Mimořádné výhody II. stupně (průkaz ZTP) se přiznávají v těchto případech
postižení:
…
c) funkční ztráta jedné dolní končetiny (například na podkladě těžkého ochrnutí nebo
plegie této končetiny, těžké poruchy funkce dvou nosných kloubů se ztrátou oporné
funkce končetiny, stav po implantaci endoprotézy kyčelního nebo kolenního kloubu
s výrazně porušenou funkcí operované končetiny),
…
e) podstatné omezení funkce dvou končetin se závažnými poruchami pohybových
schopností při neurologických, zánětlivých, degenerativních nebo systémových
onemocněních pohybového aparátu (například na podkladě středně těžké hemiparézy
nebo paraparézy, podstatného omezení hybnosti kyčelních a kolenních kloubů zpravidla
o polovinu rozsahu kloubních exkurzí),
…
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i) oboustranná praktická hluchota nebo oboustranná úplná hluchota, kterou se rozumí
celková ztráta slyšení podle Fowlera 85 % a více, více než 70 dB,
j) kombinované postižení sluchu a zraku (hluchoslepota) funkčně v rozsahu oboustranné
středně těžké nedoslýchavosti, kterou se rozumí ztráta slyšení podle Fowlera 40 až 65 %,
a oboustranné silné slabozrakosti, kterou se rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou
korekcí na lepším oku, kdy maximum je menší než 6/60 a minimum rovné nebo lepší než
3/60, nebo oboustranné koncentrické omezení zorného pole v rozsahu 30 až 10 stupňů, i
když centrální ostrost není postižena,
k) oboustranná těžká ztráta zraku, kterou se rozumí zraková ostrost s korekcí, kdy
maximum je menší než 3/60, minimum rovné nebo lepší než 1/60.
3. Mimořádné výhody III. stupně (průkaz ZTP/P) se přiznávají v těchto případech
postižení:
…
c) funkční ztráta jedné dolní a jedné horní končetiny (například hemiplegie nebo těžká
hemiparéza) nebo obou dolních končetin (například paraplegie nebo těžká paraparéza,
těžká destrukce kolenních a kyčelních kloubů),
d) těžká porucha pohyblivosti na základě závažného postižení několika funkčních celků
pohybového ústrojí s odkázaností na vozík pro invalidy; funkčním celkem se přitom
rozumí trup, páteř, pánev, končetina,
…
g) neúplná (praktická) nevidomost obou očí, kterou se rozumí zraková ostrost s nejlepší
možnou korekcí 1/60, 1/50 až světlocit nebo omezení zorného pole do 5 st. kolem
centrální fixace, i když centrální ostrost není postižena, nebo úplná nevidomost obou očí,
kterou se rozumí ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po
zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí,
…
i) střední, těžká a hluboká mentální retardace nebo demence, je-li IQ horší než 50,
psychické postižení s dlouhodobými těžkými poruchami orientace a komunikace,
j) kombinované těžké postižení sluchu a zraku (hluchoslepota) funkčně v rozsahu
oboustranné těžké nedoslýchavosti až hluchoty, kterou se rozumí ztráta slyšení podle
Fowlera horší než 65 %, a oboustranné těžké ztráty zraku.
4. Mimořádné výhody I., II. nebo III. stupně lze přiznat také v případech
nemocí a vad neuvedených v bodech 1 až 3, pokud podstatně omezují pohybovou
nebo orientační schopnost, a to podle rozsahu a tíže funkčních důsledků srovnatelných s
indikacemi uvedenými v bodech 1 až 3.
Mimořádné výhody poskytuje na základě žádosti
obecní úřad obce s rozšířenou
působností či Úřad městské části Praha 1- 22. Zdravotní stav prověřují posudkoví
lékaři sociálního zabezpečení na základě předložených zpráv od praktických
a odborných lékařů či psychologů.
Držitelům mimořádných výhod II. a III. stupně může být poskytnuta 50% sleva
vstupného na kulturní a sportovní akce. Záleží na pořadateli akce, zda bude
průkazky akceptovat. V každém případě stojí za to zkusit se průkazkou prokázat. Některé
pořadatelské agentury dávají i vstup zdarma ,je třeba se informovat přímo u nich,
protože v předprodejích o těchto výhodách většinou nevědí.
Bezúročné půjčky těžce zdravotně postiženým občanům v nepříznivé životní situaci,
kterou mohou pomocí půjčky překonat, a nemohou půjčku získat jiným způsobem.
Maximální výše půjčky činí 20 000 Kč. V případě, že těžce zdravotně postižený občan
splňuje podmínky pro poskytnutí příspěvku na zakoupení motorového vozidla, lze
poskytnout bezúročnou půjčku až do výše 40 000 Kč. Jde o jednorázový nenárokový
institut sociální péče v kompetenci příslušné obce s rozšířenou působností, poskytovaný
z finančních prostředků obce. (Rozhoduje obecní úřad s rozšířenou působností.)
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Jednorázové a nenárokové dávky
Příspěvek na výdaje spojené s dopravou hromadnými dopravními prostředky,
určený sociálně potřebným účastníkům rekreace a lázeňské péče, a to až do výše
skutečných nákladů. Jde o jednorázovou a nenárokovou dávku. (Rozhoduje pověřený
obecní úřad.)
Jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek, určené těžce zdravotně
postižným občanům k odstranění, zmírnění nebo překonání následků jejich postižení.
Maximální výše příspěvku je stanovena procentní částkou z ceny pomůcky. (Rozhoduje
obecní úřad s rozšířenou působností.)
Týká se pořízení pomůcek, které plně nehradí a nezapůjčuje zdravotní pojišťovna. Po
dobu 5 let se pomůcka nesmí převést na jiného občana, nesmí se prodat, ani zničit, jinak
se vyžaduje vrácení peněz
Příspěvek na úhradu výdajů spojených s výcvikem a odevzdáním vodicího psa
úplně nebo prakticky nevidomým občanům. Příspěvek lze poskytnout až do výše
obvyklých nákladů, tj. v současné době až do výše 210 000 Kč. (Rozhoduje obecní úřad
s rozšířenou působností.)
Příspěvek na zřízení telefonní účastnické stanice, určený sociálně potřebným
občanům, kterým byly poskytnuty mimořádné výhody III. stupně, a to až do výše
1 000 Kč. (Rozhoduje obecní úřad.)
Příspěvek na změnu připojení telefonní účastnické stanice, určený sociálně
potřebným občanům, kterým byly poskytnuty mimořádné výhody III. stupně, v případě
přeměny skupinového připojení na stanici se samostatným nebo podvojným připojením,
to až do výše 1 000 Kč. (Rozhoduje obecní úřad.)
Jednorázové peněžité dávky určené občanům, kteří jsou umístěni v ústavu sociální
péče, psychiatrické léčebně nebo léčebně pro dlouhodobě nemocné, na úhradu závazků
krátkodobé povahy. (Rozhoduje obecní úřad.)
Příspěvek při odchodu ze zařízení, určený svěřencům ústavů pro tělesně postiženou
mládež, pro mládež tělesně postiženou s přidruženým mentálním postižením, pro tělesně
postiženou mládež s více vadami a pro občany se změněnou pracovní schopností, kteří
absolvovali přípravu na pracovní uplatnění. Výše příspěvku činí 7 000 Kč, ve
výjimečných případech až 15 000 Kč. (Rozhoduje obecní úřad.)
Jednorázové peněžité a věcné dávky určené občanům, kteří jsou sociálně potřební,
na úhradu mimořádných nutných výdajů, které nemohou uhradit ze svých běžných
příjmů. (Rozhoduje obecní úřad.) Může jít například o výdaje na pořízení uhlí.
Věcné dávky určené občanům, kteří jsou sociálně potřební, k uspokojování jejich
běžných životních potřeb, které si občané pro svůj zdravotní stav, věk nebo
osamělost nemohou zabezpečit sami. (Rozhoduje obecní úřad.)
Příspěvek na společné stravování ve výši 12 Kč na jeden
v mimořádných případech zvýšený až o 15 %. (Rozhoduje obecní úřad.)

oběd,

resp.

Příspěvek na rekreaci a lázeňskou péči, určený nepracujícím důchodcům, kteří hradí
poukazy na rekreaci a lázeňskou péči z vlastních prostředků. Výše příspěvku je vázána
na výši důchodu. (Rozhoduje pověřený obecní úřad.)

