Potřebuji péči jiné osoby
nebo se o někoho
starám
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Jsou chvíle, kdy člověk potřebuje někoho, na koho se může obrátit,
spolehnout, mít v něm oporu a pokud takového člověka máme, je jeho
pomoc k nezaplacení. Ne vždy se ale jednoduché pomoci, ať už slovem nebo
činem.
V této brožuře se zaměříme na to, o jaké příspěvky můžete zažádat, kdo
má na ně nárok, co jsou to kompenzační pomůcky, jaké jsou stupně
postižení a jejich výše, zařízení sociálních služeb a zaměstnávání osob se
zdravotním postižením či omezením.

Informační brožura byla vytvořena pracovníky Sociálně právní
poradny Vzájemného soužití o.p.s. a vychází z brožury vytvořené
v rámci projektu Jak z toho ven podpořeného v Programu
švýcarsko-české spolupráce z roku 2013.

V Ostravě, září 2018
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KDO JE OSOBA ZÁVISLÁ NA POMOCI JINÉ OSOBY?
Je to člověk, který potřebuje při pohybu,
vnímání

a

přijímání

informací,

nebo

při

komunikaci s jinými lidmi určité speciální
pomůcky, nebo pomoc a péči od druhých
lidí. Lidé se zdravotním postižením ve svém
životě

prožívají

více

situací,

ve

kterých

prožívají svůj handicap. Zdravotní postižení s
sebou přináší některá omezení, která si často lidé bez handicapu nedokáží
ani představit. Zdravotní handicap v lidech vyvolává mnoho předsudků a
obav.

PŘÍSPĚVEK NA PÉČI
Kdo má nárok na příspěvek na péči?
Nárok na příspěvek na péči má každý, kdo je v nepříznivé sociální situaci.
Nejedná se o to, být v hmotné nouzi (nedostatek peněz), ale znamená to,
že člověk potřebuje fyzickou pomoc nebo dohled druhé osoby nebo sociální
službu k tomu, aby mohl žít ve společnosti způsobem, který je běžný. Nárok
na příspěvek má tedy osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého
zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné osoby při zvládání základních
potřeb v rozsahu dle stupně závislosti, pokud jí tuto pomoc poskytuje osoba
blízká nebo asistent sociální péče nebo poskytovatel sociálních služeb (např.
Domov pro seniory) anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení (např.
hospicová péče), nárok na příspěvek má tato osoba i po dobu, po kterou je
jí poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace. Nárok na příspěvek
nemá osoba mladší 1 roku.
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Jak se posuzuje nárok na příspěvek na péči?
Záleží, jak moc je sociální situace žadatele nepříznivá a do jakého stupně
závislosti je žadatel zařazen. Při posuzování se bere v úvahu nepříznivý
zdravotní stav žadatele. Na základě vyjádření praktického i odborných
lékařů, případně funkčního vyšetření, jej poté vyhodnotí lékař úřadu práce
v místě bydliště žadatele. Dále proběhne tzv. sociální šetření, které
provádí sociální pracovník obecního úřadu obce s rozšířenou působností, a
to v přirozeném prostředí žadatele, tj. v domácím prostředí, kde zkoumá,
jak je žadatel soběstačný a schopný samostatného života.
Potřeba pomoci, tedy míra závislosti, při tom vychází z úkonů běžného
každodenního života, při nichž potřebuje žadatel pomoc nebo dohled
v úkonech, které sám nezvládne z důvodu svého zdravotního stavu. Úkony,
které se posuzují, jsou vyjmenovány v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách a podrobněji uvedeny ve vyhlášce č. 505/2006 Sb. Jedná se např.
o tyto úkony:

1. Při posuzování péče o vlastní osobu pro účely stanovení
stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat např. tyto
úkony:


příprava stravy,



podávání, porcování stravy,



přijímání stravy, dodržování pitného režimu,



mytí těla,



koupání nebo sprchování,



péče o ústa, vlasy, nehty, holení,



výkon fyziologické potřeby včetně hygieny,



vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,



sezení, schopnost vydržet v poloze v sedě,



stání, schopnost vydržet stát,



chůze po schodech nahoru a dolů,



oblékání, svlékání, obouvání, zouvání
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2. Při posuzování soběstačnosti pro účely stanovení stupně
závislosti se
hodnotí schopnost zvládat např. tyto úkony:


komunikace slovní, písemná, neverbální,



obstarávání osobních záležitostí,



obstarávání si potravin a běžných předmětů (nakupování),



vaření, ohřívání jednoduchého jídla,



mytí nádobí,



běžný úklid v domácnosti,



péče o prádlo,



obsluha běžných domácích spotřebičů…

Pokud je žadatel schopen zvládnout některý z úkonů jen částečně, považuje
se takový úkon pro tohoto žadatele za nezvládnutelný.

STUPNĚ POSTIŽENÍ
Osoba do 18 let věku se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby
v:
I. Stupni (lehká závislost), jestliže není schopen zvládat 3 základní životní
potřeby.
II. Stupni (středně těžká závislost), jestliže není schopen zvládat 4 nebo 5
základních životních potřeb.
III. Stupni (těžká závislost), jestliže není schopen zvládat 6 nebo 7
základních životních potřeb.
IV. Stupni (úplná závislost), jestliže není schopen zvládat 8 nebo 9
základních životních potřeb, a vyžaduje každodenní mimořádnou péči jiné
fyzické osoby.
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Osoba starší 18 let věku se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické
osoby v:
I. Stupni (lehká závislost), jestliže není schopen zvládat 3 nebo 4 základní
životní potřeby.
II. Stupni (středně těžká závislost), jestliže není schopen zvládat 5 nebo 6
základních životních potřeb,
III. Stupni (těžká závislost), jestliže není schopen zvládat 7 nebo 8
základních životních potřeb.
IV. Stupni (úplná závislost), jestliže není schopen zvládat 9 nebo 10
základních životních potřeb, a vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo
péči jiné fyzické osoby.

Při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat tyto
základní životní potřeby:
a) mobilita,
b) orientace,
c) komunikace,
d) stravování,
e) oblékání a obouvání,
f) tělesná hygiena,
g) výkon fyziologické potřeby,
h) péče o zdraví,
i) osobní aktivity,
j) péče o domácnost.
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Výše příspěvku

Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc:

a) 3300 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
b) 6600 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
c) 9900 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
d) 13200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).

Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc:

a) 880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
b) 4400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
c) 8800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
d) 13200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).
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Jak a kde o příspěvek na péči zažádat?
Žadatel musí:




podat písemnou žádost na tiskopisu (žádost o příspěvek na péči),
který lze najít na stránkách MPSV nebo si jej vzít na nejbližším Úřadu
práce, a společně k žádosti doloží:
-

oznámení o poskytovateli pomoci (tiskopis ÚP)

-

pro všechny uvedené osoby průkaz totožnosti, u dětí do 15 let
rodný list

poté žádost podá na pobočce Úřadu práce

Postup Úřadu práce při podání žádosti


Úřad práce provede sociální šetření, při kterém se zjišťuje
schopnost samostatného života osoby v přirozeném sociálním
prostředí. Sociální šetření provádí sociální pracovník. O
provedeném sociálním šetření vyhotovuje sociální pracovník
písemný záznam, který na požádání předkládá posuzované osobě



poté žádost o posouzení stupně závislosti zašle Úřadu práce
příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ); součástí
této žádosti je písemný záznam o sociálním šetření a kopie žádosti
osoby o příspěvek.



Následně okresní správa sociálního zabezpečení poté zašle zpět
krajské pobočce Úřadu práce stejnopis posudku s uvedením
základních životních potřeb, které osoba není schopna zvládat, a
dále s uvedením, zda jde o osobu s úplnou nebo praktickou
hluchotou nebo hluchoslepou, jestliže tato osoba nezvládá základní
životní potřeby v oblasti orientace. Toto posouzení je součástí
rozhodnutí o přiznání či zamítnutí příspěvku, které obdrží žadatel.
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Kdo rozhoduje o příspěvku?
O příspěvku rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce.
V případě nepřiznání dávky nebo nesouhlasu s výší dávky je potřeba podat
ve stanovené lhůtě odvolání, o kterém pak rozhoduje Ministerstvo práce a
sociálních věcí ČR.

PŘÍPĚVEK NA MOBILITU
Jedná se o opakující se dávka, která je určena osobě starší 1 roku a to:
-

která je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením ZTP
nebo ZTP/P

-

která se opakovaně v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje
nebo je dopravována,

-

které nejsou poskytovány pobytové sociální služby v domově
pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v
domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení
ústavní péče,

-

z důvodů hodných zvláštního zřetele může být příspěvek na
mobilitu přiznán i osobě, které jsou poskytovány pobytové
sociální služby.

Výše příspěvku
Výše dávky činí 550,- Kč měsíčně. Vyplácí se tzv. zpětně.

10

PRŮKAZ OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením má osoba starší 1 roku s
tělesným, smyslovým nebo duševním postižením, které podstatně omezuje
její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou
autismu.

Průkaz TP
Má osoba se středně těžkým postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně
osob s poruchou autismem.
Nárok má na:
-

vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích,
přednost při osobním projednávání své záležitosti (např.: na úřadě)

Průkaz ZTP
Nárok má osoba s těžkým postižením pohyblivosti nebo orientace, a není
schopna samostatné pohyblivosti v domácím prostředí a v exteriéru je
schopna chůze se značnými obtížemi a jen na krátké vzdálenosti.

Nárok má na:
-

vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích

-

přednost při osobním projednávání své záležitosti, (např.: na úřadě)

-

bezplatnou dopravu veřejné
trolejbusy, autobusy, metrem)

-

slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku
ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních
spojích autobusové dopravy.

hromadné

dopravy

(tramvajemi,
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Průkaz ZTP/P
Nárok má osoba se zdravotním postižením se zvlášť těžkým funkčním
postižením nebo úplným postižením pohyblivosti nebo orientace s potřebou
průvodce, včetně osob s poruchou autismu. Jde o osobu, která není schopna
z důvodu svého zdravotního stavu chůze v domácím prostředí a to jen se
značnými obtížemi, popřípadě není schopna chůze vůbec, nebo není
schopna samostatné chůze a pohyb je možný zpravidla jen na invalidním
vozíku.
Nárok má na:
-

vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích

-

přednost při osobním projednávání své záležitosti (např.: na úřadě)

-

bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné
dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem)

-

slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku
ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních
spojích autobusové dopravy

-

bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními

-

bezplatnou dopravu vodícího psa, je-li
nevidomá, pokud ji nedoprovází průvodce.

úplně

nebo

prakticky

Jak získat průkaz?
Musíte podat žádost na ÚP. Úřad práce pak odešle vaši žádost příslušné
okresní správě sociálního zabezpečení, která vyhotoví na základě dodaných
lékařských zpráv posudek a o vydání průkazu či zamítavém rozhodnutí
rozhodne opět krajská pobočka Úřadu práce.

Jak průkaz TP, ZTP a ZTP/P vypadá, najdete na konci brožurky.
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PŘÍSPĚVEK NA ZVLÁŠTNÍ POMŮCKU
Za zvláštní pomůcky se považuje např.:
-

motorové vozidlo

-

vodící pes

-

úprava bytu

-

šikmé zvedací plošiny aj.

Příspěvek na zvláštní pomůcku nelze poskytnout, jestliže zvláštní pomůcka
je zdravotnickým prostředkem, který je částečně hrazen z veřejného
zdravotního pojištění.

Nárok na příspěvek má osoba, která má:
-

těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo

-

těžké sluchové postižení anebo

-

hlubokou mentální retardaci charakteru dlouhodobě nepříznivého
zdravotního stavu, a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto
příspěvku

-

těžké

zrakové

postižení

charakteru

dlouhodobě

nepříznivého

zdravotního stavu a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto
příspěvku.

Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se považuje zdravotní stav, který
podle poznatků lékařské vědy trvá nebo má trvat déle než 1 rok.

Příspěvek na motorové vozidlo
Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení
motorového vozidla má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo
pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci.
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Podmínky pro poskytnutí příspěvku
Podmínkou je, že:
-

Osoba je starší 3 let (motorové vozidlo, úprava bytu), 15 let (vodicí
pes), 1 roku (všechny ostatní pomůcky).

-

Zvláštní pomůcka umožní osobě sebeobsluhu nebo ji potřebuje k
realizaci pracovního uplatnění, k získávání informací, vzdělávání
anebo ke styku s okolím.

Výše příspěvku na zvláštní pomůcku
Na pořízení zvláštní pomůcky, jejíž cena je nižší než 10000 Kč, se
příspěvek na zvláštní pomůcku poskytne v případě, je-li příjem osoby a
příjem osob s ní společně posuzovaných nižší než 8 násobek životního
minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob
podle zákona o životním a existenčním minimu.
Výše příspěvku na zvláštní pomůcku podle odstavce 1 se stanoví tak, aby
spoluúčast osoby činila 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny
zvláštní pomůcky, nejméně však 1000 Kč.
Výše příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky, jejíž cena je vyšší než
10000 Kč, se stanoví tak, aby spoluúčast osoby činila 10 % z
předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky. Maximální výše
příspěvku na zvláštní pomůcku činí 350000 Kč, s výjimkou příspěvku na
zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení svislé zdvihací plošiny nebo
šikmé zvedací plošiny, jehož maximální výše činí 400 000 Kč.

Výše příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení
motorového vozidla činí:

a) 200000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných
nižší nebo roven 8 násobku částky životního minima jednotlivce nebo
životního minima společně posuzovaných osob nebo je-li tento příspěvek
poskytován nezletilé osobě,

b) 180000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných
vyšší než 8 násobek částky životního minima, avšak nižší nebo roven
9 násobku této částky,
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c) 160000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných
vyšší než 9 násobek částky životního minima, avšak nižší nebo roven
10 násobku této částky,

d) 140000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných
vyšší než 10 násobek částky životního minima, avšak nižší nebo roven
11 násobku této částky,

e) 120000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných
vyšší než 11 násobek částky životního minima, avšak nižší nebo roven
11 násobku této částky,

f) 100000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných
vyšší než 20 násobek částky životního minima.

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY
Jde o pomůcky, které pomohou zdravotně postiženému či člověku, který
má zdravotní omezení, ke zvládání běžných úkonů v domácnosti či v okolí,
kde se momentálně pohybuje. Jedná se např.:
•

schodolez

•

bradla

•

zvedáky

•

plošiny

•

berle

•

WC židle

•

domovní, venkovní bariéry

•

vozíček

•

polohovací postel

•

masážní pomůcky

•

zdravotní pleny aj.
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Kde najdu kompenzační pomůcky?
Některé kompenzační pomůcky nabízí specializované společnosti –
Zdravotnické potřeby, pomůcky nebo organizace, instituce, které pomůcky
půjčují k dispozici zájemcům, popřípadě po domluvě se zdravotnickým
zařízením (nemocnice).
Důležité je, o jakou pomůcku zájemce požádá. Praktický lékař může na
tzv.:"Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku“, napsat žadateli např.:
berle, ortopedickou pomůcku, zdravotnické pleny. Pokud by však žadatel
potřeboval např.: polohovací postel, je zapotřebí, aby navštívil
specializovaného lékaře (odborný lékař), je to např.: ortoped, neurolog,
chirurg apod.

Jak takový poukaz na pomůcku vypadá, najdete na konci brožurky.

Kdo hradí kompenzační pomůcky?
Některé pomůcky hradí zdravotní pojišťovna, buď část, nebo v plné výší
(podle druhu pomůcky). Jiné si musí zájemce hradit sám. V případě, že
pomůcka není hrazena zdravotními pojišťovnami, nebo je-li vysoký
doplatek, můžete požádat podle vyhlášky č. 182/1991 Sb. na sociálním
odboru městského úřadu v místě trvalého bydliště, o jednorázový příspěvek
na pořízení pomůcky.

ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Pokud rodina nemá dostatek prostředků, aby se starala o osobu, která
vyžaduje a potřebuje pomoc druhé osoby, jsou tady sociální zařízení, kde
je možnost danou osobu ubytovat nebo zde trávit část dne.
Sociální péči poskytují tyto zařízení, jedná se např.:


centra denních služeb,



denní stacionáře,



týdenní stacionáře,



domovy pro osoby se zdravotním postižením,



domovy pro seniory,



domovy se zvláštním režimem,
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chráněné bydlení,



azylové domy,



domy na půl cesty,



nízkoprahová denní centra,



nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,



noclehárny,



sociálně terapeutické dílny aj.

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE
Jedná se o službu napomáhající osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou
soběstačnost, s cílem umožnit jim zapojení se do běžného života, zajistit
důstojné prostředí a zacházení. Takovou sociální péči zajišťuje např.:

a) Osobní asistence
Osobní asistent vykonává tyto základní činnosti, např.:


pomoc při osobní hygieně,



pomoc při zajištění stravy,



pomoc při zajištění chodu domácnosti,



výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,



zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

b) Pečovatelská služba
Je to služba poskytující osobám, mající sníženou soběstačnost z důvodu
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s
dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Pečovatelská
služba je terénní nebo ambulantní služba a je poskytována v omezeném
čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb. Jedná se např.:
o tyto činnosti:
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a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

c) Podpora samostatného bydlení
Je poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního
onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

d) Centra denních služeb
Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc
jiné fyzické osoby.

e) Denní stacionáře
V denních stacionářích se poskytují služby osobám,
které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku
nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým
duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

f) Týdenní stacionáře
Zde se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s
chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby.

g) Domovy pro seniory
V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají
sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
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h) Domovy pro osoby se zdravotním postižením
V domovech pro osoby se zdravotním postižením se poskytují pobytové
služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního
postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Služba obsahuje např.: tyto základní činnosti:
a) poskytnutí ubytování,
b) poskytnutí stravy,
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
g) sociálně terapeutické činnosti aj.

h) Chráněné bydlení
Je pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního
postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění,
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má
formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení.

i) Azylové domy
Poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální
situaci spojené se ztrátou bydlení. Poskytují tyto činnost:


poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,



poskytnutí ubytování,



pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.
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j) Domy na půl cesty
Jedná se o pobytovou službu pro osoby do 26 let věku, které po dosažení
zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné
výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a
pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo
ochranné léčby.

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČI
OMEZENÍM
Určitá nedůvěra k lidem se zdravotním postižením, omezením se projevuje
nejvíce v souvislostech s pracovním výkonem. Zaměstnavatelé jsou ochotni
přijmout do zaměstnání zaměstnance se zdravotním postižením či
omezením, ale často si nedokáží představit, jakou práci by mohl takový
člověk vykonávat.
Značné procento lidí se zdravotním postižením či omezením pracovat může
a chce, ale potřebují přizpůsobit pracovní prostředí. Přizpůsobením
pracovního prostředí, zajištěním vhodných kompenzačních pomůcek,
zabezpečením asistenta pro práci, nebo úpravou pracovního režimu, se
minimalizují na omezení výkonu práce. Další možností, kde se uplatnit jsou
tzv. chráněné dílny, chráněné pracovní místa.

Chráněné dílny
Jsou určené pro práci lidí se zdravotním postižením či omezením. Chráněné
dílny se zabývají různými činnostmi, nejčastěji však výrobou různých
předmětů, které se pak prodávají na různých akcích či jiných příležitostí k
prodeji a vydělávají si tak na svoji činnost. Chráněné dílny často zajišťují
různá občanské sdružení a jiné neziskové organizace. Druhy chráněných
dílen, např.:


truhlářská dílna,



košíkářská dílna,



keramická dílna



šicí dílna



svíčkařská dílna aj.
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Seznam chráněných dílen, naleznete na konci brožurky.

Chráněné pracovní místo
Na zřízení chráněného pracovního místa poskytuje Úřad práce
zaměstnavateli příspěvek. Podmínkou je, že chráněné pracovní místo musí
být obsazeno alespoň po dobu 3 let. Úřad práce ČR může poskytnout
příspěvek zaměstnavateli na zřízení chráněného pracovního místa a
příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů tohoto chráněného
pracovního místa.

Zaměstnavateli, který provádí na svém pracovišti přípravu k práci osob se
zdravotním postižením, může Úřad práce uhradit náklady na přípravu k
práci těchto osob. Zaměstnavateli zaměstnávajícímu na chráněných
pracovních místech více než 50 % osob se zdravotním postižením z
celkového počtu svých zaměstnanců se poskytuje příspěvek na podporu
zaměstnávání těchto osob. Příspěvkem jsou nahrazovány skutečně
vynaložené prostředky na mzdy nebo platy v měsíční výši 75% skutečně
vynaložených prostředků na mzdy nebo platy na zaměstnance v pracovním
poměru, který je osobou se zdravotním postižením, včetně povinných
odvodů, nejvýše však 8 000 Kč.

Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou
povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši 4 % z
celkového počtu svých zaměstnanců. Způsoby plnění, tj. zaměstnávání v
pracovním poměru, odběr výrobků a služeb nebo odvod do státního
rozpočtu, jsou považovány za rovnocenné a lze je vzájemně kombinovat.
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PŘÍLOHA
Vzory průkazů
Průkaz TP

Průkaz ZTP

Průkaz ZTP/P

Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku
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Seznam chráněných dílen

BONA-PENTO
Ing. Martin Koziol
Ostrava
Zborovská 34
Kontakty: 596 110 125
mkoziol@tiscali.cz
Ing. Radim Dunděra
Ostrava
Na Bělidle 1791/7
Kontakty: 596 634 265
ostrava@gamaoopp.cz

CABRHA team, s. r. o.,
Ostrava-Vítkovice,
Obránců míru 221/44
Činnost:
- dokončovací práce v různých odvětvích jako jsou kartonáže,
tiskárny, reklamní agentury, …
Kontakty: 775 999 006
Charita sv. Alexandra,
Ostrava - Kunčičky,
Holvekova 651/28
Činnost:
- Stolařská dílna (výroba dřevěného bytového i zahradního
nábytku a další)
- Textilní dílna (kapsáře, dekorace, hračky, ložní prádlo a jiné)
- Dílna separace odpadu (demontáž vyřazené elektroniky,
vytřiďování PET láhví)
- Dílna na zpracování plastů
Kontakty: 603 841 946, 596 237 832
alexandr@charita.cz
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Milba Papír
Olga Kučná
Vratimov
Buničitá 397
Kontakty: 596 732 161
milba@milba.cz
Petra Petříková,
Slepá 1097/4; Ostrava-Poruba
Provozovna:
Stanislavského 10/582
Ostrava Svinov
721 00
Činnosti:
-

ručně malované šperky, výroba obalů z kraftové lepenky

Kontakty: 604 773 884
info@kastanovykramek.com

POLYFOL
Ing. David Kreisel
U Studia 2253/28
Ostrava Zábřeh
Kontakty: 595 781 932
polyfol@volny.cz

VIZ CENTRUM
Zdeněk Boldys
Zdeňka Bára 286/3
Ostrava Dubina
Kontakty: 724 360 565
viz-centrum@seznam.cz
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Servis 22,
Jiří Kunovjánek
Janáčkova 1797/4
Ostrava
Činnost:
-

monitorování el. systémů, kamer a zařízení, nepřetržitá
dispečerská služba

Kontakty: 774 371 801
jiri@servis21.cz

VDI Meta,
Ostrava -Vítkovice,
1. máje 670/128
Činnost:
- montáž počítačů, notebooků a serverů; vývoj a implementace
softwaru se zaměřením na informační a ekonomické systémy;
servis v oblasti reklamních služeb
Kontakty: 595 630 300
vdimeta@vdimeta.cz

VDI METROS,
Petr Švábek
Ostrava Zábřeh,
U Studia 2654/33
Činnost:
-

obchodní a logistická činnost, legální metrologie, kalibrační
činnost, opravy a ověřování měřidel tlaku krve

Kontakty: 597 494 238
info@vdimetros.cz

Aktuální seznamy chráněných dílen najdete na:
www.msk.cz/cz/socialni_oblast/podporovane-zamestnavani-42828
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Věříme, že Vám tato brožura přinesla potřebné informace, v případě
nejasností nebo pokud si nevíte rady např. s vyplněním formulářů nebo
s napsáním návrhu k soudu, můžete se obrátit na pracovníky Sociálně
právní poradny, Vzájemné soužití o.p.s.
Najdete nás na ulici Bieblova 8, v Moravské Ostravě

Sociálně právní poradna poskytuje služby v tuto dobu:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

8.00 – 12.00
pro objednané
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00

13.00 – 16.00
13.00 – 16.00
odpoledne pro objednané

Kontakty:
tel.

596 128 401, 596 128 402
777 760 197
596 114 760 – ředitelka sociálních služeb

e-mail:
web:

poradna@vzajemnesouziti.cz
www.vzajemnesouziti.cz
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