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Sociální politika

9. ročník
Mgr. Eva Lepší
Masarykova ZŠ Klatovy, Národních mučedníků 185

Sociální politika

Příjmy a výdaje stát. rozpočtu ČR dosahují částku větší než
500 miliard korun.

sociální politika
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Výdaje státního rozpočtu na sociální politiku tvoří téměř
polovinu všech rozpočtových výdajů.
Sociální politika státu zahrnuje vytváření tzv.
záchytné sítě pro skupiny sociálně potřebných obyvatel.
Je zaměřena na vyplácení důchodů občanům
v důchodovém věku nebo zdravotně postiženým,
na státní politiku zaměstnanosti
včetně vyplácení podpory nezaměstnaným,
na státní sociální podporu (přídavky na
dítě, sociální příplatek, příplatek
na bydlení, porodné a pohřebné).

záchranná síť

Pracuj na internetových stránkách : Úřad práce ČR sociální tematika

Práce na PC
http://portal.mpsv.cz/soc

Státní sociální podpora
zákon upravující systém státní sociální podpory…
nezaopatřené dítě =

U jakých dávek se neposuzují příjmy rodiny

U jakých dávek se příjmy rodiny posuzují

Hranice příjmu rodiny tvoří její ................

Rodina

..............

Přídavky na dítě

pobírat více dávek SSP souběžně.

( nárok , výše)

Příspěvek na bydlení( nárok, výše)

Rodičovský příspěvek (druhy , výše)

Skupinová práce
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Dávky pěstounské péče ( výše)

Porodné (výše, nárok)

Pohřebné (výše)

Životní minimum

Skupinová práce

Úřad práce ČR sociální tematika

http://portal.mpsv.cz/soc

Práce na PC
Řešení

Státní sociální podpora
zákon upravující systém státní sociální podpory…117/1995 Sb

nezaopatřené dítě =dítě do skončení povinné šk. docházky, a dále pokud se připravuje na budoucí povolání nebo je zdravotně
postižené, nejdéle do 26 let
U jakých dávek se neposuzují příjmy rodiny
rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče, pohřebné
U jakých dávek se příjmy rodiny posuzují
příspěvek na dítě, na bydlení, porodné
Hranice příjmu rodiny tvoří její životní minimum
Rodina může pobírat více dávek SSP souběžně.
Přídavky na dítě

( nárok , výše)

http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/prid_na_dite

Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, které žije v rodině, jejíž rozhodný příjem je nižší než 2,4násobek částky životního minima
rodiny. Pro nárok na dávku se posuzuje příjem za předchozí kalendářní rok, za příjem se považuje i rodičovský příspěvek.
Přídavek je vyplácen ve třech výších podle věku nezaopatřeného dítěte.

Příspěvek na bydlení( nárok, výše)

http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/prisp_na_bydleni

Příspěvek na bydlení přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. Poskytování příspěvku podléhá testování
příjmů rodiny za předchozí kalendářní čtvrtletí. Za příjem se považují i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek. Na příspěvek na bydlení má
nárok vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu, jestliže
• jeho náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území hlavního města Prahy
koeficientu 0,35), a zároveň
• součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35) není vyšší než částka normativních
nákladů na bydlení.

Rodičovský příspěvek (druhy , výše)

http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/rodicovsky_prisp

Na rodičovský příspěvek má rodič nárok, jestliže po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině.
Rodič si může zvolit čerpání rodičovského příspěvku po dobu do dvou, tří nebo čtyř let dítěte. Rodičovský příspěvek je stanoven ve čtyřech
výších daných v pevných měsíčních částkách:
• zvýšená výměra 11 400 Kč,
• základní výměra 7 600 Kč,
• snížená výměra 3 800 Kč,
• nižší výměra 3 000 Kč.

Skupinová práce řešení
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Řešení
Dávky pěstounské péče ( výše) http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/pestounska_pece
Pěstounská péče je formou náhradní rodinné výchovy. Soud svěřuje dítě pěstounovi do péče na jeho žádost v případech, kdy se o něj vlastní rodiče
nemohou nebo nechtějí starat. Dávky pěstounské péče jsou čtyři a jsou určeny ke krytí nákladů svěřených dětí, na odměnu pěstouna a další náklady
spojené s touto péčí. Vedle dávek pěstounské péče náleží dítěti i pěstounovi i další dávky státní sociální podpory, například přídavek na dítě,
rodičovský příspěvek a další vyjma sociálního příplatku

Porodné (výše, nárok)

http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/porodne

Porodné je stanoveno pevnou částkou a činí 13 000 Kč na první živě narozené dítě. Narodiloli se s prvním živě narozeným dítětem další živě
narozené dítě nebo děti, činí výše porodného 19 500 Kč.

Pohřebné (výše)
Touto jednorázovou dávkou se přispívá na náklady spojené s vypravením pohřbu. Pohřebné je stanoveno pevnou částkou ve výši 5 000 Kč.
Příjem rodiny se netestuje.

Životní minimum

http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/zivotni_min

pro jednotlivce 3 410
pro první dospělou osobu v domácnosti 3 140
pro druhou a další dospělou osobu v domácnosti 2 830
pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let 1 740
6 až 15 let 2 140
15 až 26 let (nezaopatřené) 2 450

Skupinová práce  řešení

Zdroje:

HRACHOVCOVÁ, M. a kol. Občanská výchiva pro 9. ročník základní školy. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2004, ISBN 8071820938.

NENA. Gify [online]. [cit. 13.5.2011]. Dostupný na WWW: <http://www.gify.nou.cz/index.htm>.
Archiv autora
LAZAR KRYNEK, Ondřej. Novinky.cz [online]. [cit. 15.5.2011]. Dostupný na WWW:
<http://www.ceskenoviny.cz/domov/http://www.novinky.cz/ekonomika/134486statnirozpocetjezaprvnidvamesiceveschodku
petmiliard.html>.

SMART Noteboak Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

Zdroje

4

5 1520:10

5

