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Úvod 

 

„Teprve když zdravý onemocní, uvědomí si, co měl.“ 

 (Thomas Carlyle) 

 

V životě se můžeme radovat ze všeho, ať už se jedná o štěstí, lásku, peníze, dobré 

bydlo, zaměstnání, zdraví nebo proto, že jsme obklopeni spousty dobrých přátel, 

co vždy potěší a nikdy nezradí. Na druhé straně se musíme dennodenně vypořádat se 

starostmi, problémy a nemocemi, které na nás čekají na každém kroku. Bohužel či 

bohudík, toto jsou všechno slasti a strasti běžného života a je jen na jednotlivci, jak se 

k dané situaci postaví.  

 

Práce na téma Sociální práce s osobami se zdravotním postižením v okrese Mělník 

bude zaměřena především na srovnání sociální práce mezi úřadem práce a obcemi. Jak 

taková sociální práce v obou institucích funguje a vypadá nebo o jaké dávky, příspěvky 

a služby může na příslušném úřadě osoba se zdravotním postižením či osoba blízká 

požádat. Myslím si, že nebude na škodu, když se podíváme i trochu do historie a letmo 

načrtnu sociální práci již od počátku vzniku. Součástí této absolventské práce bude 

definování některých pojmů, analyzování cílové skupiny (vývoj, rozvoj osob se 

zdravotním postižením) a zmapování poskytovatelů sociálních služeb v okrese Mělník. 

Jsem si vědom toho, abych mohl vůbec práci začít, musím prostudovat a vycházet 

z odborné literatury, ať již o sociální práci, o sociálních službách a o nezaměstnanosti, 

ale také z hlavních zdrojů, jež mi budou k absolventské práci a práci takové pomůckou, 

jimiž jsou zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Věřím, že 

i zkušenosti z praxe mi dopomohou k lepšímu poznání problémů těchto spoluobčanů. 

Toto téma jsem si vybral především proto, že očima úředníka vidím, kolik práce je 

kolem osob se zdravotním postižením, jak špatně se umisťují na trhu práce, a zdá se 

mi, že je o této problematice nízká informovanost. Doufám, že přínosem bude výsledek 

dotazníkového šetření.  
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1 Cíl absolventské práce 

 

1.1 Hlavní cíl 

Srovnat sociální práci s osobami se zdravotním postižením na úřadu práce a na obcích 

a ve městech. 

 

1.2 Dílčí cíle 

Identifikovat a popsat jaké příspěvky, dávky a služby konkrétní instituce nabízejí. 
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2 Teoretická část 

 

2.1 Historie sociální práce 

 

Pokud se chceme zabývat sociální prací nějak podrobněji, měli bychom znát i její 

historii, která sahá daleko do minulosti. Její členění sahá již do historického vývoje 

starověku, středověku a novověku. Ve spoustě publikací je však vývoj či historie 

sociální práce definován jinou terminologií. Profesor Ing. Vojtěch Krebs, CSc. ve své 

knize použil právě rozlišení vývoje sociální politiky (sociální práce) na starověk, 

středověk a novověk. „Na úsvitu lidské civilizace můžeme spíše hovořit o aktu 

vzájemné pomoci, která byla naprosto přirozená a spočívala v zásadě na rodové 

a kmenové pospolitosti. Zárodky sociální politiky lze spojovat až se vznikem dělby 

práce, se situací, kdy se začínají vytvářet především ekonomické, politické a právní 

rozdíly mezi lidmi, rozdíly, které jsou předzvěstí objektivní nutnosti různých sociálních 

opatření.“ [KREBS, 2007, s. 137] 

 

Starověk 

V období Antiky (Řecko, Řím) se s osobami se zdravotním postižením dobře 

nezacházelo. Handicapované či jinak defektní děti, postižení lidé nebyli společností 

přijímáni. Důvodem bylo, že pro svou dobu nebyli takzvaným „ideálem člověka“, 

a proto byli likvidováni. I přesto se ve starověku našly státy, které poskytovaly podporu 

a péči v nemoci, v invaliditě, sirotkům a vdovám. 

 

Středověk 

Na postižené bylo hleděno jako na lidi, které potrestal bůh „za své hříchy“. O jejich péči 

se začala starat církev. Křesťanské aktivity se specializovaly na charitativní péči (tak jak 

to bývá dodnes). Pro chudé a handicapované osoby začaly vznikat za dob králů 

a královen zákony, řády, špitály, kláštery a jiná zařízení (chudobince, sirotčince, 

blázince, věznice, útulky a instituce pro postižené). Cílem církve bylo společností 
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vyloučené lidi socializovat zpět do společnosti, a to poskytnutím alespoň základní 

sociální a léčebné péče. 

 

Novověk 

Kompetence sociální práce přebírají od církve státní orgány a obce. Příčinou je výrazně 

rostoucí počet sociálních problémů. Zřizují se nové ústavy, nemocnice (rozdělené 

na sociální a zdravotní péči), úřady a školy zaměřené na sociální práci. V této době 

přichází Otto von Bismarck s nápadem rozsáhlého sociálního pojištění 

pro zaměstnance. Jeho snahou bylo zabezpečit pracující lid pro případ invalidity, 

nemoci, staří a úrazu. Pojištěním Bismarck zajistil vznik nového zákona o sociálním 

zabezpečení. Rozšiřuje se také oblast dobrovolné sociální péče a pomoci, která je 

organizovaná a financovaná nevládními organizacemi (různá sdružení, nadace). Došlo 

tím k rozvoji humanitní péče, které od počátku vzniku předcházelo mnoho změn. Jeden 

z cílů této péče je socializovat osoby se zdravotním postižením do společnosti, 

především odstraněním pro ně vznikajících bariér. K integraci těchto osob dopomáhá 

i úřad práce formou aktivní politiky zaměstnanosti (APZ). Tím jim poskytuje ochranu 

na trhu práce. 
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2.2 Legislativa 

 

V rámci legislativy by měl sociální pracovník nebo pracovník, který pracuje v instituci 

zaměřené pro práci s osobami se zdravotním postižením, především znát nebo vědět, 

kde a jakým způsobem se orientovat v příslušném zákoně, vyhlášce, nařízení, atd. 

a alespoň z části se vyznat v odborné terminologii dané problematiky. 

 

2.2.1 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

 

Tento zákon upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám 

v nepříznivé sociální situaci (dále jen "osoba") prostřednictvím sociálních služeb 

a příspěvku na péči, podmínky pro vydání oprávnění k poskytování sociálních služeb, 

výkon veřejné správy v oblasti sociálních služeb, inspekci poskytování sociálních služeb 

a předpoklady pro výkon činnosti v sociálních službách. [§ 1 zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů] 

 

Osobám se zdravotním postižením se pro účely zákona o sociálních službách upravují 

podmínky pro podrobení se sociálnímu šetření a vyšetření zdravotního stavu 

posudkovým lékařem plnící úkoly okresní správy sociálního zabezpečení. Upravuje 

podmínky pro využívání příspěvku na zajištění potřebné pomoci osobou blízkou nebo 

jinou fyzickou osobou a podmínky pro poskytování sociálních služeb pro tyto osoby 

obsahující činnosti, jako jsou služby pečovatelské péče, sociálního poradenství, centra 

denní péče apod. 

 

2.2.2 Vyhláška č. 182/1991 Sb. MPSV České republiky 

 

Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti 

orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, pověřuje posudkové komise MPSV 

ČR, ukládá podmínky pro poskytování dávek sociální péče, bezúročných půjček a jejich 
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výši a předpoklady pro mimořádné výhody (zdravotní postižení odůvodňující přiznání, 

rehabilitační a kompenzační pomůcky). 

 

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky pověřuje obce 

v součinnosti zejména se zdravotnickými zařízeními vyhledávat těžce zdravotně 

postižené občany, upravuje podmínky odůvodňující přiznání mimořádných výhod aj.  

 

2.2.3 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 

 

Tento zákon v souladu s právem Evropských společenství upravuje zabezpečování 

státní politiky zaměstnanosti, jejímž cílem je dosažení plné zaměstnanosti a ochrana 

proti nezaměstnanosti. [§ 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů] 

 

Osobám se zdravotním postižením se pro účely zákona o zaměstnanosti upravují 

podmínky pro uplatnění těchto osob na trhu práce, např. formou přípravy k práci, 

pracovní rehabilitací, specializovanou rekvalifikací, vytvořením a provozem chráněných 

dílen a chráněných míst. Zákon taktéž upravuje podmínky pro zařazení osob se 

zdravotním postižením do evidence uchazečů o zaměstnání, které zabezpečuje úřad 

práce. 
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2.3 Terminologie 

 

Zdraví a nemoc 

„Podle starších koncepcí se zdraví vymezovalo jako nepřítomnost nemoci. Obecnější 

pojetí zdůrazňuje schopnost organismu vyrovnat se s měnícími se nároky 

a podmínkami vnějšího prostředí, přizpůsobit se jim, snést a vyvážit je – tedy stav 

labilní rovnováhy (homeostázy) mezi organismem a prostředím. Neschopnost 

organismu vyrovnat se s prostředím vyvolává nemoc. Zdraví a nemoc je tedy životní 

proces.“ [NOVOSAD, 2009, s. 14] 

 

Zdravotní postižení 

Definovat tento pojem není nikterak jednoduché. Tento termín má v legislativě, 

v odborných publikacích nebo na webových stránkách svou rozmanitost a její definice 

je tak rozdílná. Některé studie rozdělují zdravotní postižení z hlediska medicínského 

a sociálního. Všeobecně se uvádí, že zdravotní postižení je anomálie, porucha nebo 

deficit, která omezuje člověka v každodenní činnosti (pohyb, zaměstnání, životní styl). 

Hlavní příčiny takového postižení bývají nehoda, úraz, dědičnost, nemoc. 

 

Handicap (znevýhodnění) 

Týká se problémů v konkrétních situacích, které nastávají při interakci člověka 

s postižením s vnějším okolím. Např. v komunikaci s ostatními lidmi prostřednictvím 

mluveného slova může být handicapován člověk s koktavostí (balbuties). 

Ve vyjadřování psaným slovem je jeho výkon srovnatelný s normou. Problémy 

v důsledku postižení se mohou vázat také na určité prostředí. Např. dítě s protézou 

může být handicapováno v hodinách tělesné výchovy, avšak nepociťuje žádný handicap 

ve třídě. [http://handicap.vsb.cz, 1] 

 

Disaptibilita (omezení) 

Omezení se týká funkčního nebo orgánového nedostatku (změny v anatomické či 

morfologické stavbě orgánu, jeho úplného nebo částečného nevyvinutí, popř. ztráty). 

Postižení omezuje schopnost člověka provádět určité úkony (např. vidět, slyšet, chodit, 
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mluvit) stejným způsobem, jakým to činí většina intaktních (nepostižených) lidí. 

Postižený člověk ještě nemusí být nutně handicapovaný, přirozeně ovšem pouze 

za situace, pokud by jeho postižení nevedlo ke vzdělávacím, osobním, sociálním či 

pracovním problémům. [http://handicap.vsb.cz, 1] 

 

Defekt 

Slovo defekt znamená nějaký nedostatek, poruchu, vadu. Může se jednat o poruchu 

v anatomické stavbě organismu nebo poruchu ve funkci organismu. Zpravidla ho 

chápeme jako nezvratný. Defekty se projevují jako anomálie vzhledu a výkonnosti 

a příčiny jsou většinou zjevné. Příčinami defektů jsou úrazy, onemocnění a dědičnost. 

[www.lupus-sle.cz, 2] 

 

Integrace 

„Pochází z latiny a v doslovném překladu znamená znovu vytvoření celku. Užívá se 

v různých oblastech našeho života ve smyslu sjednocení, ucelení, splynutí, začlenění, 

zapojení… Setkáme se s ní v sociologii, psychologii, pedagogice, ale třeba i v biologii, 

matematice, ekonomii, informatice aj.“ [UZLOVÁ, 2010, s. 18] 

 

Prevence 

„Prevence znamená činnost zaměřenou na zamezení vzniku fyzické, intelektové, 

psychické nebo smyslové vady (primární prevence) nebo zamezení toho, aby vada 

způsobila trvalé funkční omezení nebo postižení (sekundární prevence).“ [MATOUŠEK, 

2005, s. 91] 

 

Rehabilitace 

„Rehabilitace je soubor postupů, jejichž cílem je umožnit osobám se zdravotním 

postižením, aby dosáhly a zachovaly si optimální fyzickou, smyslovou, intelektovou, 

psychickou nebo sociální úroveň funkcí a byly v nejvyšší možné míře nezávislé. 

Rehabilitace může zahrnovat opatření pro zajištění nebo obnovu funkcí i opatření 

kompenzující ztrátu nebo absenci funkce nebo funkčního omezení.“ [MATOUŠEK, 

2005, s. 92] 
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2.4 Cílová skupina 

 

2.4.1 Definice osoby se zdravotním postižením 

 

Osobou se zdravotním postižením se pro účely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů rozumí člověk (klient), jehož postižení má 

podobu tělesného, smyslového, duševního, mentálního či kombinovaného postižení. 

Lidé s těmito poruchami pak bývají závislé na pomoci jiných (převážně to jsou osoby 

blízké, či rodinní příslušníci). Osoby se zdravotním postižením definuje i zákon 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Právní předpisy 

o zaměstnanosti ustanovují osoby se zdravotním postižením jako fyzické osoby, jimž je 

a) orgánem sociálního zabezpečení uznána invalidita třetího stupně (osoby s těžším 

zdravotním postižením), b) orgánem sociálního zabezpečení uznána invalidita prvního 

a druhého stupně, c) na základě rozhodnutí Úřadu práce vydaným krajskou pobočkou 

Úřadu práce uznán stav zdravotně znevýhodněným (osoby zdravotně znevýhodněné).  

 

Za zdravotně znevýhodněnou osobu podle odstavce 2 písm. c) se považuje fyzická 

osoba, která má zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou 

výdělečnou činnost, ale její schopnosti být nebo zůstat pracovně začleněna, vykonávat 

dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci nebo kvalifikaci získat, jsou 

podstatně omezeny z důvodu jejího dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. [§ 67 

zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů] 

 

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením č. 10/2010 Sb. m. s. definuje 

zdravotní postižení jako pojem, jež se rozvíjí a je výsledkem interakce mezi osobou 

s postižením a bariérami v prostředí a v názorech, které komplikují k jejímu plnému 

začlenění do společnosti na rovnoprávném základě s ostatními. Účelem úmluvy je 

ochrana, podpora a zajištění plného a rovného užívání všech lidských práv a základních 

svobod všech osob se zdravotním postižením a podpora úcty k jejich přirozené 

důstojnosti. Dle úmluvy se do vymezené skupiny osob zahrnují osoby se zdravotním 

postižením, které mají dlouhodobé fyzické, mentální, smyslové nebo duševní postižení.
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I přes různorodost definice osob se zdravotním postižením (osob se ZP), leč má 

v legislativním systému České republiky své signifikantní opodstatnění, což občany 

nikterak nepřekvapí, může dojít k výkladovým potížím.  

 

2.4.2 Stupeň zdravotního postižení 

 

České zákonodárství, nejen že obsahuje rozlišné definice některých pojmů, ale každý 

zákon má i své stupně invalidity, kterými rozlišuje pracovní schopnost klientů, 

soběstačnost a hloubku zdravotního postižení. 

 

Dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů 

rozlišujeme u invalidního důchodu 3 stupně invalidity. Klient (pojištěnec), jež nárokuje 

o invalidní důchod, musí splňovat následující zákonem stanovené podmínky. Pojištěnec 

nesmí být starší 65 let věku, zároveň musí být kvalifikován jako invalidní s potřebnou 

dobou pojištění nebo být invalidním následkem pracovního úrazu. Zákon stanovuje, že 

pojištěnec je invalidní v případě, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti o 35 %. [§ 39 zákona 

č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů] 

 

Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla: 

a) nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně, 

b) nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně, 

c) nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně. [§ 39 zákona č. 155/1995 

Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů] 

 

Specifický charakter pro pracovní schopnost má pojištěnec vykonávající výdělečnou 

činnost, která odpovídá jeho schopnostem a možnostem s přihlédnutím k jeho 

dosaženému vzdělání a zkušenostem, je schopný tuto činnost vykonávat do té míry, 

kdy danou činnost neomezuje jeho duševní, smyslová a tělesná schopnost a znalost, 

která by daného jedince dlouhodobě omezovala v pracovně právním vztahu. 
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Pro účely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů se 

invalidita na úřadech práce určuje ve čtyřech stupních, a to: 

a) invalidita uznaná ve třetím stupni (osoba s těžším zdravotním postižením), 

b) invalidita uznaná ve druhém stupni, 

c) invalidita uznaná v prvním stupni, 

d) zdravotní znevýhodnění (osoba zdravotně znevýhodněná). 

 

Před novelizací zákona o zaměstnanosti byl stupeň zdravotního postižení určen na plně 

invalidní, částečně invalidní a zdravotně znevýhodněný. 

 

Vyhláška č. 182/1991 Sb. Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou 

se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti 

orgánů České republiky v sociálním zabezpečení podle druhu a stupně postižení 

poskytuje mimořádné výhody I., II. a III. stupně, a to občanům starší jednoho roku 

s těžkým zdravotním postižením, uvedeným v příloze č. 2, která je součástí této 

vyhlášky, které podstatně omezuje jejich pohybovou nebo orientační schopnost. [§ 31 

vyhlášky č. 182/1991 Sb. MPSV, ve znění pozdějších předpisů] 

 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů stanovuje 

čtyři stupně závislosti: 

a) stupeň I (lehká závislost), 

b) stupeň II (středně těžká závislost), 

c) stupeň III (těžká závislost), 

d) stupeň IV (úplná závislost). 

 

Stupeň závislosti se určuje u osob (rovněž u osob do 18 let věku) závislé na každodenní 

pomoci jiné fyzické osoby nebo na dohledu při určitém počtu úkonů péče o vlastní 

osobu a soběstačnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Tyto 

stupně závislosti se určují dle zákona o sociálních službách například pro podmínky 

nároku na příspěvek na péči. 
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2.4.3 Druhy postižení 

 

Pohybové (tělesné) postižení 

Tělesné postižení lze definovat jako poruchu funkce vztahu společnosti a individua se 

zdravotním postižením. Možnost cestovat, partnerská či rodinná úloha, soběstačnost, 

práce a volnočasová zájmová aktivita jsou jedny z mála narušovaných rolí, které 

postižený jedinec ve společnosti zastává. Tělesné postižení je defekt pohybového 

a nosného ústrojí, tzn. vada kloubů, šlach, kostí a svalů. Projevem poruchy hybnosti 

může být také důsledek poškození či poruchy nervového ústrojí. K tělesnému postižení 

lze zahrnout i anomálie od normálního tvaru těla a končetin. Stav tohoto postižení je 

obvykle snížen na postižení pohybového ústrojí. Jako tělesně postižený je všeobecně 

vnímán jedinec, jehož pohybové znevýhodnění je viditelné a nelze jej zjevně 

přehlédnout. Legislativa, která definuje tělesné postižení, se vymezuje pouze na pojmy 

tělesně postižených, jež přímo souvisejí s pohybovým postižením. Hlavním rysem 

tělesně postižených osob je zvýšená unavitelnost. 

 

Smyslové postižení (sluchové, zrakové, postižení řeči) 

Sluchová porucha je vjem, který je regulován nebo úplně chybí a má pro osobu trpící 

tímto handicapem značný význam při uplatňování zpětné vazby, a to vnímáním 

zvukových informací a podnětů. Odborní lékaři ve svých publikacích a studiích uvádí, že 

některé z případů ztráty sluchu je možné vyléčit. Naopak těžké ztráty vedou většinou 

k trvalému poškození. Ve stoupajícím věku může sluchová ztráta ovlivnit, že se člověk 

nenaučí mluvené řeči. Způsobené problémy sluchovým postižením (nedoslýchavostí) 

mohou kompenzovat různé lékařské rehabilitační pomůcky – naslouchadla, popřípadě 

kochleární implantáty, které vrací tuto populaci zpět do života a usnadňují ji lepší 

komunikaci se společností. Tyto kompenzační pomůcky a implantáty mohou sluch 

plnohodnotně nahradit. Kromě schopnosti vnímání řeči, těžce sluchově postiženému 

pacientovi chybí i sluchová orientace v prostoru, která se nachází mimo jeho dosah 

zorného pole. 
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Pro posouzení nedoslýchavosti nebo úplné hluchoty (dle slyšení mluvené řeči a šepotu) 

rozeznáváme poruchy sluchu, a to přibližně: 

a) lehká nedoslýchavost – porozumění mluvené řeči ze vzdálenosti 4 – 6 metrů, 

b) středně těžká nedoslýchavost – vyšetřovaný slyší šepot mezi 4 – 2 metrem, 

c) těžká nedoslýchavost – pokles sluchu pro šepot mezi 1 – 2 metry, 

d) velmi těžká nedoslýchavost – pokles sluchu pro šepot pod 1 metr, 

e) praktická hluchota – pacient vnímá zvuk, nerozumí slovům, 

f) úplná hluchota – pacient nic neslyší (žádný zvuk, slova, hlas). 

 

Podle statistik žije v České republice přibližně 5 % lidí se sluchovou poruchou. 

Započítává se zde i populace s vrozenou vadou sluchu či poruchou sluchu vzniklou 

v raném dětství.  

 

Zraková postižení lze definovat jako poruchy očí, která svým způsobem ovlivňují 

činnosti člověka v běžném životě. V případě zrakového postižení se jedná o osoby, 

které mají různé druhy a stupně snížení zrakových schopností. Toto postižení 

nezahrnuje osoby, jež mají lehčí stupeň zrakové poruchy a svou každodenní činnost 

zvládají bez jakýchkoliv potíží za pomocí dioptrických brýlí či kontaktních čoček. 

To znamená, že taková osoba má dostupný přístup k informacím, není omezená 

v orientaci, v pohybu, v sociální oblasti a bez omezení se uplatní v oblasti pracovního 

poměru. Rozdíl mezi lehce a těžce zrakově postiženými je především ve funkčním 

důsledku oční vady. Těžce zrakově postižený jedinec je i za pomoci dioptrických brýlí 

omezen v běžném životě z důvodu nedostačující brýlové korekce k plnému vidění. 

Osobu v této skupině postižených dále dělíme na nevidomou nebo slabozrakou. 

U zrakové vady se při oční kontrole na oftalmologii vyšetřuje zraková ostrost do dálky, 

která se provádí na Snellenových optotypech a velikost zorného pole, u kterých 

v důsledku zrakové poruchy může docházet k zúžení nebo omezení zorného pole. 

V případě Snellenových optotypů se jedná o tabulky s číselnou, písmenkovou, 

symbolickou nebo hákovou řadou znaků, které se postupně zmenšují. Spolupráce 

odborníků, jako je obvodní lékař, zrakový terapeut a sociální pracovník (posuzuje 

zrakové funkce v praxi), si vyžaduje celkové posouzení zrakových funkcí. 
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Výsledek oftalmologického vyšetření se podle Světové zdravotnické asociace (WHO) 

u zrakově postiženého jedince řadí do 5 kategorií zrakového postižení: 

a) střední slabozrakost - kategorie zrakového postižení 1, 

b) silná slabozrakost - kategorie zrakového postižení 2, 

c) těžce slabý zrak - kategorie zrakového postižení 3, 

d) praktická nevidomost - kategorie zrakového postižení 4, 

e) úplná nevidomost – kategorie zrakového postižení 5. 

 

Mentální postižení 

„Mentální postižení je souhrnné označení pro vrozené a trvalé omezení adaptačních 

schopností. Americká asociace pro mentálně retardované (AAMR) používá následující 

definici: Mentální postižení je podstatné omezení stávajícího výkonu vyznačující se 

podprůměrnou úrovní intelektových schopností se současným omezením v nejméně 

dvou z následujících adaptačních dovedností – komunikace, sebeobsluha, sociální 

dovednosti, bydlení ve vlastním domě, využití služeb obce, sebeurčení, zdraví 

a bezpečnost, školní výkon, volný čas a práce. Z tohoto vymezení vyplývá, že pojem 

mentální postižení pokrývá široký rozsah obtíží, v nichž se jednotliví lidé liší.“ 

[MATOUŠEK, 2005, s. 111] 

 

Mentální postižení dále dělíme na kategorie hluboké, těžké, střední a lehké postižení. 

Pro skupinu osob s mentálním postižením, které jsou odběrateli sociálních služeb, je 

v posledních letech především užíván termín lidé s postižením, čímž je poukazováno 

na to, že dané postižení nemá takový význam jako fakt, že postižený jedinec je také 

lidská bytost. Na omezení, které je specifické pro svůj způsob prožívání a chování, je 

hleděno až na druhém místě. V zahraničí se často používá termín - lidé s problémy 

v učení. 

 

Podle Světové zdravotnické asociace (WHO) rozlišujeme tyto úrovně mentálního 

postižení (retardace): 

a) lehká mentální retardace - IQ 50 - 69 (dříve označována jako "debilita"). 

Přibližně 85 % všech lidí s mentálním postižením se pohybuje v této úrovni. 
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b) středně těžká mentální retardace – IQ 35 - 49 (dříve označována jako 

"imbecilita"). V této úrovni se nachází cca 10% lidí s mentální retardací. 

c) těžká mentální retardace – IQ 20 – 34. Tato úroveň obsahuje 3 – 4 % osob 

s mentální retardací. Pacienti spíše lépe rozumí, než nám něco sdělují. 

d) hluboká mentální retardace – IQ je pod 20 (dříve označována jako „idiocie“). 

Jedná se o skupinu lidí s mentálním postižením, ve které je 1 – 2 % osob, jež 

mají těžké problémy porozumět instrukcím, požadavkům, nebo jim komplexně 

vyhovět.  

e) jiná mentální retardace 

f) nespecifikovaná mentální retardace 

 

Duševní onemocnění 

Psychickou poruchu můžeme definovat jako změnu duševní činnosti, která má 

za následek změnu v některých z duševních procesů a stavů. Tento stav se projevuje 

především ve změnách vnímání, citech a myšlení, což psychicky nemocnému člověku 

komplikuje vzájemné působení se sociálním okolím. Takové procesy mohou dosahovat 

tak vysoké intenzity, kdy sám jedinec nedokáže určit, co je a co není skutečné. Dochází 

tím ke ztrátě kontaktu s realitou. Duševně nemocný člověk je tak postaven před velmi 

těžké až obtížné životní situace a bez kvalifikované a profesionální pomoci a podpory 

není schopen tyto situace samostatně zvládnout. Ve vztahu s nezaměstnaností se již 

touto problematikou zabýval H. D. Brenner, ač jeho studie týkající se vztahu 

nezaměstnanosti a psychického zdraví byly mnohokráte diskutovány, a to z důvodu 

použité metodologie. Podle něj se vzrůstající mírou psychických onemocnění mění 

i míra nezaměstnanosti. Jeho teorie je založena na počtu přijetí osob 

do psychiatrických léčeben a mírou sebevražednosti, což ve své podstatě dokazují 

D. M. Fryer a R. L. Payne tvrzením, že důvodem je vyšší úroveň psychického napětí 

a negativních pocitů, s čímž se u nezaměstnaných osob naopak snižuje úroveň štěstí 

a životního uspokojení. [MAREŠ, 1998] Onemocnění tohoto druhu vyžaduje 

dlouhodobou, někdy až celoživotní lékařskou či odbornou léčbu a péči. Pacienti často 

bývají dlouhodobě hospitalizováni v psychiatrických léčebnách.  
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Kombinované postižení 

Kombinované nebo spojené poruchy se kvalifikují jako postižení, které jsou kombinací 

dvou a více odlišných nedostatků nebo anomálií, zapříčiněné genetickými odchylkami, 

a to u jediné osoby s tímto postižením. Takové postižení se může projevit jako skupina 

několika typických příznaků (syndromů). Mezi nejčastější syndromy patří Aspergerův, 

Downův, Turnerův syndrom aj. I přes různorodost a kombinaci skupin handicapů není 

možné stanovit společně hodnotící systém, proto základní postižení bývá u některých 

případů obtížné diagnostikovat. Ani v medicínské praxi není deskripce případu této 

poruchy nikterak terminologicky stabilní. Doposud se využívají pojmy jako 

kombinované postižení, vícenásobné postižení, postižení s více vadami apod.  

 

Hluchoslepota je jediné postižení dané různým stupněm souběžného poškození zraku 

a sluchu. Způsobuje především potíže při komunikaci, prostorové orientaci 

a samostatném pohybu, sebeobsluze a přístupu k informacím. Zabraňuje takovémuto 

jedinci plnohodnotně se zapojit do společnosti a vyžaduje zajištění velmi specifických 

odborných služeb, kompenzačních pomůcek a úpravy prostředí.  

 

Postižení vnitřních nemocí 

Oblast postižení vnitřních nemocí v sobě zahrnuje řadu chorob, týkajících se vnitřních 

měkkých orgánů a tkání člověka. Z odborného hlediska dělíme vnitřní lékařství na tyto 

obory: 

a) alergologie a klinická imunologie - zabývá se diagnostikou a léčbou poruch 

imunity, 

b) angiologie - zabývá se diagnostikou a léčbou onemocnění cév, 

c) diabetologie - zabývá se diagnostikou a léčbou diabetes mellitus (cukrovka), 

d) endokrinologie - zabývá se diagnostikou a léčbou chorob žláz s vnitřní sekrecí, 

e) gastroenterologie - zabývá se diagnostikou a léčbou chorob trávicího traktu, 

včetně chorob jater, žlučníku a pankreatu, 

f) geriatrie - zabývá se specifiky diagnostiky a léčby vnitřních chorob ve stáří, 

g) hematologie a transfuzní lékařství - zabývá se diagnostikou a léčbou chorob 

krve a zajišťuje transfuzní službu, 
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h) infekční lékařství - zabývá se diagnostikou, léčbou a prevencí infekčních chorob, 

i) kardiologie - zabývá se diagnostikou, léčbou a prevencí onemocnění srdce, 

j) klinická onkologie, radiační onkologie - zabývá se diagnostikou a terapií 

nádorových onemocnění, 

k) lékařská genetika - zabývá se diagnostikou a prevencí dědičných chorob, 

l) nefrologie - zabývá se diagnostikou a léčbou onemocnění ledvin, 

m) pediatrie - zabývá se specifiky diagnostiky a léčby vnitřních chorob v dětství, 

n) revmatologie – zabývá se diagnostikou a konzervativní léčbou onemocnění 

pohybového aparátu, 

o) tuberkulóza a respirační nemoci - zabývá se především diagnostikou a léčbou 

tuberkulózy, 

p) vnitřní lékařství - všeobecná interna. [www.hendikep.cz, 3] 

 

Chronické onemocnění 

„Chronický (zkr. chron.) - vleklý, trvalý (starý český překlad: počasný). Ch. onemocnění 

probíhají méně prudce než akutní, jejich příznaky jsou však přítomny více méně trvale - 

někdy mohou být sotva patrné (remise), jindy se naopak prudce zhoršují (exacerbace). 

Jejich trvalé působení může poškozovat organismus a jeho orgány (např. ch. zánět 

ledvin, ch. hepatitida). Některá onemocnění mají ch. ráz od samého počátku (např. 

revmatoidní artritida), jiná se stávají chronickými po opakovaných nebo neléčených 

akutních nemocech (vznik ch. zánětu průdušek u kuřáka). Opak: akutní - hranatá [řec. 

chronos čas].“ [VOKURKA, 2005, s. 396] 

 

2.5 Příspěvky, dávky a služby 

 

Otázka dávek a příspěvků je v legislativě velmi široká a rozmanitá. Některé formy 

peněžitých výhod byly postupem času a následkem několika novelizací zákonů 

obměněny nebo upraveny. Je na velkém zamyšlení a posouzení, zdali jsou legislativou 

dané dávky a příspěvky v oblasti sociální práce a především v oblasti osobního života, 

kde se zkušenost s prací a kvalitní péčí o osobu se zdravotním postižením vyskytuje, 

poskytovány ve správné a dostačující výši. Od 1. 1. 2011 se totiž některé dané dávky 
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snížily. Osobám, které se musejí starat o své blízké (postižené jedince) a osobám, 

patřícím do kategorie nízkopříjmových lidí, bohužel ani poskytovaný příspěvek obvykle 

nestačí na pokrytí nákladů péče, pomoci, podpory a na zakoupení požadovaných 

lékařských rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Pracovníci sociální práce 

a poskytovatelé sociálních služeb jsou s takovouto situací obeznámeni a jednají tak, jak 

jim zákon jednat umožňuje. Žadatelé jsou tak v neposlední chvíli odkázáni na odvolání 

proti konkrétním rozhodnutím úřadů (na poskytovanou výši příspěvku, dávky), ale 

mnohdy ani takovéto odvolání klienta není jednoznačně uspokojením. Jednotlivé 

žádosti jsou posuzovány případ od případu, a tak porovnáme-li klienty se stejným 

postižením a potřebou, ne vždy se ve výsledku výše jejich příspěvků rovná nebo 

podobá.  

 

2.5.1 Příspěvek na péči 

 

Příspěvek na péči (PnP) se poskytuje lidem, kteří potřebují z důvodu dlouhodobě 

nepříznivého zdravotního stavu pomoc jiné fyzické osoby, a to v každodenní péči 

o vlastní osobu a v zajištění soběstačnosti. Pro posouzení péče o vlastní osobu se 

hodnotí schopnost zvládat každodenní úkony, jako jsou příprava a přijímání stravy, 

osobní hygiena, schopnost sedu, stání či oblékání a pohyb. Pro účely soběstačností se 

rozumí úkony, které umožňují integraci do sociálního života. Např. schopnost 

komunikace (ústní, písemná, neverbální), nakládat s penězi, zapojení se do sociálních 

aktivit, obstarat si osobní záležitosti, uvařit si, vyprat, uklidit, manipulovat se zámky 

oken a dveří, apod. Nárok na příspěvek na péči nemá osoba, která je mladší než jeden 

rok. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

rozeznává čtyři stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby, a to od lehké závislosti 

až po závislost úplnou. O příspěvek lze žádat na příslušném obecním úřadu obce 

s rozšířenou působností, tzv. obce III. typu, v jejímž spádovém území má žadatel trvalý 

nebo hlášený pobyt.  

 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů stanovuje 

výši příspěvku a stupeň závislosti podle věku takto: 
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Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc 

a) 3 000 Kč, jde o stupeň I (lehká závislost), 

b) 5 000 Kč, jde o stupeň II (středně těžká závislost), 

c) 9 000 Kč, jde o stupeň III (těžká závislost), 

d) 12 000 Kč, jde o stupeň IV (úplná závislost). 

 

Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc 

a) 2 000 Kč, jde o stupeň I (lehká závislost), od 1. 1. 2011 příspěvek činí 800 Kč, 

b) 4 000 Kč, jde o stupeň II (středně těžká závislost), 

c) 8 000 Kč, jde o stupeň III (těžká závislost), 

d) 12 000 Kč, jde o stupeň IV (úplná závislost). 

 

2.5.2 Dávky státní sociální podpory a sociální péče 

 

Státní sociální podpora 

Sociální příplatek je dávkou pro nízkopříjmové rodiny se zdravotně postiženým 

členem, jejímž úkolem je pomoc rodinám přispět na náklady spojené se zabezpečením 

potřeb nezaopatřených dětí. Podmínky nároku na sociální příplatek jsou vázány 

na zákonem stanovený rozhodný příjem v rodině, který v předchozím kalendářním 

čtvrtletí byl nižší než dvojnásobek životního minima rodiny. Nárok na sociální příplatek 

má ze zákona rodina, jejíž rodič pečuje alespoň o jedno nezaopatřené dítě, které je 

dlouhodobě těžce zdravotně postižené, dlouhodobě zdravotně postižené nebo 

dlouhodobě nemocné, popřípadě rodina, kde je osamělý rodič, jeden nebo oba 

z rodičů dlouhodobě těžce zdravotně postižený. 

 

Rodičovský příspěvek 

Podmínkou nároku na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc 

osobně, celodenně a řádně pečuje o nejmladší dítě v rodině. Výše příspěvku je 

stanovena ve čtyřech výměrách, které jsou dané v pevných měsíčních částkách a činí: 

zvýšené (11 400 Kč), základní (7 600 Kč), snížené (3 800 Kč) a nižší (3 000 Kč). Jde-li 

o péči o dítě zdravotně postižené, má rodič nárok ode dne zjištění zdravotního stavu 
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dítěte, v případě, že se jedná o dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě 

těžce zdravotně postižené, na rodičovský příspěvek v základní výměře (7 600 Kč) 

do 7 let věku dítěte. Nárok je v základní míře stanoven i s ohledem na dříve zvolenou 

možnost zvýšené výměry rodičovského příspěvku (před posouzením zdravotního stavu 

dítěte). Pečuje-li rodič o dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce 

zdravotně postižené a tomuto dítěti nenáleží příspěvek na péči ze zákona o sociálních 

službách, náleží rodičovi rodičovský příspěvek v nižší výměře (3 000 Kč), a to od 7 

do 15 let věku dítěte. 

 

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte 

Nárok na příspěvek má nezletilé dítě svěřené do pěstounské péče. Příspěvek na úhradu 

potřeb dítěte náleží dítěti i po dosažení zletilosti (po 18. roce věku) nejdéle však 

do 26 let, zůstane-li dítě nezaopatřené, trvale žije ve společné domácnosti a společně 

uhrazuje náklady na své potřeby s bývalým pěstounem. Výše příspěvku na úhradu 

potřeb nezaopatřeného nezletilého dítěte činí 2,3násobek životního minima dítěte. 

V případě zdravotního postižení se příspěvek zvyšuje. 

 

Odměna pěstouna 

Dávka je určitým projevem společenského uznání a podpory osoby pečující o cizí dítě 

v pěstounské péči. Výše této dávky je za kalendářní měsíc stanovena ve výši částky 

životního minima jednotlivce za každé svěřené dítě. Pečuje-li pěstoun alespoň 

o 3 svěřené děti nebo pečuje-li o jedno dítě svěřené do jeho pěstounské péče, které je 

osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II., III. nebo IV. (podle 

zvláštního právního předpisu), činí odměna pěstouna 5,5násobek životního minima 

jednotlivce, přičemž za každé takovéto další svěřené dítě se odměna dále zvyšuje. 

 

Sociální péče 

Jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek lze poskytnout občanovi těžce 

zdravotně postiženému (tělesně, sluchově nebo zrakově postiženému člověku), který 

tuto zvláštní rehabilitační či kompenzační pomůcku potřebuje k odstranění, zmírnění 

nebo překonání následků svého postižení. Příspěvek se poskytuje ve výši základního 
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provedení opatřené pomůcky, která občanu plně vyhovuje a splňuje podmínky 

nejmenší ekonomické náročnosti. Při poskytnutí příspěvku na opatření zvláštní 

pomůcky se žadatel musí předem písemně zavázat, že celý příspěvek nebo jeho 

poměrnou část vrátí, a to v případě kdy: 

a) pomůcka přestane být v jeho vlastnictví, před uplynutím 5 let ode dne vyplacení 

příspěvku, 

b) nepoužije nebo použije jen část příspěvku do 6 měsíců ode dne vyplacení 

příspěvku. 

 

Příspěvek na úpravu bytu 

Příspěvek na úpravu bytu (byt užíván k trvalému pobytu) lze poskytnout občanovi 

s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí omezující jeho pohyblivost, úplně 

nebo prakticky nevidomému, neslyšícímu občanovi, ale i rodičům nebo osobě 

nezaopatřeného dítěte (starší 3 let, postižené těžkou vadou nosného nebo 

pohybového ústrojí, úplně nebo prakticky nevidomého, neslyšícího). Ve výši příspěvku 

na úpravu bytu je brán zřetel, a to především na příjmy a majetkové poměry občana 

a jeho rodiny do výše 70 % prokazovaných nákladů za materiál a práci (včetně 

projektové práce), nejvýše však do 50 000 Kč nebo do 100 000 Kč (příspěvek 

na stavební úpravy spojené s instalací výtahu). 

 

Úpravou bytu se zejména považuje: 

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, 

c) rozšíření a úprava dveří, 

d) odstranění prahů, 

e) přizpůsobení koupelny a záchodu (včetně vybavení vhodným sanitárním 

zařízením), 

f) instalace potřebné zvukové nebo světelné signalizace, 

g) zavedení vhodného vytápění, 
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h) vybudování telefonního vedení, 

i) stavební úpravy spojené s instalací výtahu. 

 

Poskytnutí příspěvku na úpravu bytu se žadatel předem písemně zavazuje, že: 

a) příspěvek (zálohu) od zahájení řízení vyúčtuje do tří let, 

b) vyplacený příspěvek nebo poměrnou část vrátí v případě prodeje, výměny nebo 

při změně užívacího nebo vlastnického práva k bytu, a to před uplynutím 10 let 

ode dne zahájení řízení, 

c) poměrnou část příspěvku vrátí, kdy plánované úpravy se neuskuteční podle 

schválené dokumentace a vyplacený příspěvek přesáhl 70 % skutečně 

vynaložených nákladů. 

 

Příspěvek na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla 

Peněžitý prostředek na zakoupení nebo na celkovou opravu motorového vozidla se 

poskytuje osobě s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, která bude vozidlo 

používat pro svou dopravu a není umístěna k celoročnímu pobytu v ústavu sociální 

péče a je odkázána na individuální dopravu, nebo též rodiči nezaopatřeného dítěte 

(starší 3 let věku, s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, úplně nebo 

prakticky nevidomého, mentálně postiženého, jehož odůvodňuje přiznání 

mimořádných výhod III. stupně), který bude vozidlo používat pro dopravu tohoto 

dítěte. U příspěvku pro zvláštní úpravu motorového vozidla se poskytuje občanu 

s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí. Podmínkou poskytnutí příspěvku je, 

že žadatel pro své postižení sám toto vozidlo řídí. Výše příspěvku na zakoupení vozidla 

činí nejvýše 100 000 Kč, na celkovou opravu vozidla nejvýše 60 000 Kč a na zvláštní 

úpravu vozidla se příspěvek poskytuje v plné výši ceny takovéto úpravy.  

 

Při poskytnutí příspěvku na zakoupení, celkovou opravu nebo zvláštní úpravu se 

žadatel předem písemně zavazuje, že příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátí 

v případě, že: 

a) před uplynutím 5 let ode dne vyplacení příspěvku přestane být zakoupené, 

opravené nebo upravené vozidlo v jeho vlastnictví, 
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b) před uplynutím 5 let ode dne vyplacení příspěvku přestane být vozidlo 

používáno pro jeho dopravu nebo pro dopravu nezaopatřeného dítěte, 

c) do 2 měsíců ode dne zakoupení vozidla nepřestane být vlastníkem původního 

vozidla (vozidlo, na které nebyla podána žádost o příspěvek), 

d) nepoužije příspěvek do 6 měsíců ode dne vyplacení příspěvku. 

 

Příspěvek na provoz motorového vozidla 

Peněžní příspěvek na provoz motorového vozidla je poskytován občanu, který je 

vlastníkem nebo provozovatelem motorového vozidla: 

a) jehož zdravotní postižení je odůvodněním pro přiznání mimořádných výhod 

II. a III. stupně, s výjimkou postiženého úplnou nebo praktickou hluchotou 

(vozidlo bude používat pro svou dopravu),  

b) který vozidlo bude používat pro pravidelnou dopravu manžela (manželky), 

dítěte, jejichž zdravotní postižení má přiznané mimořádné výhody II. stupně, 

s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo III. stupně, 

c) který je rodičem dítěte, které se pro onemocnění zhoubného nádoru nebo 

hemoblastosy léčí na klinice fakultní nemocnice. 

 

Hodnota částky příspěvku pro rok 2011 činí: 

a) přiznáním mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany 

III. stupně je 3 360 Kč u jednostopého vozidla a 7 920 Kč u ostatní vozidel, 

b) přiznáním mimořádných výhod pro občany II. stupně je příspěvek 1 150 Kč 

u jednostopého vozidla a 3 000 Kč u ostatních vozidel, 

c) splňuje-li občan podmínky pro poskytování více příspěvků, snižuje se výše 

druhého a každého dalšího příspěvku o 420 Kč u jednostopého vozidla 

a o 2 124 Kč u ostatních vozidel. 

 

Příspěvek na individuální dopravu 

Příspěvek, který je určen na individuální dopravu, je poskytován osobě s těžkou vadou 

nosného nebo pohybového ústrojí, úplně nebo prakticky nevidomému nebo rodiči 

nezaopatřeného dítěte, které se pro své onemocnění zhoubného nádoru nebo 
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hemoblastosy léčí na klinice fakultní nemocnice. Příspěvek se poskytuje ve výši 

6 500 Kč. 

 

Příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže 

Příspěvek lze poskytnout občanu s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí 

a občanu úplně nebo prakticky nevidomému, jež má v užívání bezbariérový byt (garáž). 

Výše opakujícího se peněžního příspěvku, který pověřený obecní úřad občanu poskytne 

je 400 Kč na byt a až do výše 200 Kč na garáž. 

 

Příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům 

Opakovaná peněžitá dávka, kterou lze poskytnout úplně nebo prakticky nevidomému 

vlastníku vodícího psa. Příspěvek je určen právě na krmivo tohoto psa. Výše dávky činí 

800 Kč měsíčně. 

 

2.5.3 Poskytované služby  

 

Sociální služby (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 

Pobytová služba poskytující ubytování, stravu, pomoc při zvládání běžný úkonů 

o vlastní péči nebo terapeutické činnosti osobě se zdravotním postižením, která 

potřebuje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

 

Domovy se zvláštním režimem 

Pobytová služba nabízená lidem se sníženou soběstačností, která je následkem 

chronického, duševního onemocnění nebo pacientům s Alzheimerovou demencí 

a s ostatními typy demencí a jejich momentální stav vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 

osoby. Sociální služby v takovýchto zařízeních jsou přizpůsobeny ke specifickým 

potřebám těchto osob. 
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Chráněné bydlení 

Pobytová služba zaměřená na osoby se zdravotním postižením, chronickým 

onemocněním nebo včetně duševního onemocnění, které potřebují pomoc jiné osoby. 

Chráněná bydlení mají formu individuálního či skupinového bydlení. 

 

Denní a týdenní stacionář 

Ambulantní a pobytová služba, která nabízí pomoc osobám v samostatnosti z důvodu 

chronického, duševního onemocnění nebo zdravotního postižení a jejich trýznivá 

situace vyžaduje dohled, pomoc a podporu jiné osoby. 

 

Centra denních služeb 

Ambulantní služba zaměřená na osoby se zdravotním postižením či chronickým 

onemocněním, jejichž momentální stav vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba obsahuje 

např. pomoc při osobní hygieně, poskytuje stravu, nabízí vzdělávací nebo výchovné 

činnosti a zprostředkovává kontakt s prostředím. 

 

Podpora samostatného bydlení 

Terénní služba poskytuje osobě se zdravotním postižením, chronickým onemocněním 

nebo duševním onemocněním, u které je vyžadována pomoc jiné osoby, podporu 

v samostatném bydlení. 

 

Pečovatelská služba 

Ambulantní nebo terénní služba zaměřená na osoby se sníženou samostatností 

z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, které potřebují pomoc 

jiné fyzické osoby. Služba je poskytována v domácnostech a v zařízeních sociálních 

služeb v omezeném čase. 

 

Osobní asistence 

Terénní služba, která je uplatňována lidem se sníženou samostatností z důvodu 

chronického onemocnění či zdravotního postižení a jejich momentální stav vyžaduje 
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pomocnou ruku jiné fyzické osoby. Služba není nikterak časově omezená a poskytuje se 

v přirozeném prostředí těchto lidí. 

 

Odlehčovací služba 

Terénní, ambulantní nebo pobytová služba poskytující osobám se sníženou 

samostatností z důvodu chronického onemocnění nebo zdravotního postižení podporu 

a pomoc v jejich přirozeném prostředí. Služba je zaměřená na nezbytný odpočinek 

pečující fyzické osoby. 

 

Průvodcovská, tlumočnická a předčitatelská služba 

Terénní nebo ambulantní služba, jež poskytuje osobám s chronickým onemocněním 

nebo zdravotním postižením podporu v oblasti komunikace, orientace a zvládání 

samostatného života. Těmto osobám je služba nápomocná k vyřízení vlastních 

záležitostí. 

 

Odborné poradenství 

Odborné sociální poradenství je zaměřené na poskytování potřeb osobám v nepříznivé 

situaci. Takovéto poradenství je osobám se zdravotním postižením poskytováno 

v poradnách jim určených. Odborné poradenství nenabízí občanům pouze poradenství, 

ale i půjčuje kompenzační rehabilitační pomůcky. 

 

Služby poskytované úřadem práce (zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) 

Pracovní rehabilitace 

Pracovní rehabilitace je činnost zabezpečená krajskou pobočkou Úřadu práce, 

zaměřená na získání a udržení zaměstnání osoby se zdravotním postižením. Pracovní 

rehabilitace poskytuje zejména poradenskou činnost pro volbu povolání, volbu 

zaměstnání, dále teoretickou a praktickou přípravu, zprostředkování, udržení a změnu 

zaměstnání nebo povolání a vytváří vhodné podmínky pro výkon zaměstnání nebo 

jinou výdělečnou činnost. 
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Rekvalifikace (rekvalifikační kurz) 

Rekvalifikace je specifická služba v získávání, zvýšení, rozšíření, prohloubení, udržování 

nebo obnovování nové či dosavadní kvalifikace. Pro určení rozsahu a obsahu 

rekvalifikačního kurzu, vychází úřad práce z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, 

ze schopností a zkušeností svého klienta. Osobám se zdravotním postižením jsou 

poskytovány specializované rekvalifikační kurzy. 

 

Vytvoření a provoz chráněné pracovní dílny 

Chráněná pracovní dílna (CHPD) je určité přizpůsobené pracoviště zaměstnavatele, 

které je na základě písemné dohody s Úřadem práce vymezené pro zaměstnání osoby 

se zdravotním postižením. Pro vytvoření tohoto pracoviště (CHPD) je zapotřebí, aby 

zaměstnavatel zaměstnával minimálně 60 % osob se zdravotním postižením 

z přepočteného počtu zaměstnanců. 

 

Vytvoření a provoz chráněného pracovního místa 

Chráněné pracovní místo (CHPM) je zaměstnavatelem vytvořeno a provozováno 

na dobu minimálně 2 roky, na základě dohody mezi zaměstnavatelem a Úřadem práce. 

Toto pracovní místo je vymezené pro osobu se zdravotním postižením. 

 

Přehled poskytovaných sociálních služeb na okrese Mělník, jež jsou určené pro osoby 

se zdravotním postižením, je uveden v příloze č. 1. 



32 

 

3 Praktická část 

 

3.1 Charakteristika okresu Mělník 

 

Pro vypracování absolventské práce jsem vybral téma zaměřené na práci s osobami se 

zdravotním postižením v okrese Mělník. K hodnocení náplně práce mi posloužila 

dotazníková šetření, která byla zaslána na vybrané instituce statní správy v okrese 

a z nichž budu následně podklady čerpat. 

 

Správní obvody obcí s rozšířenou působností (rozdělené na regiony, jindy uváděny jako 

mikroregiony - Mělnicko, Neratovicko, Kralupsko), respektive území celého mělnického 

okresu, se nachází v severní části Středočeského kraje. Okresem protékají dvě 

významné velké řeky České republiky, jimiž jsou řeky Labe a Vltava, které se na soutoku 

města Mělníka stékají. Geomorfologické území daného okresu je převážně rovinaté 

s nížinným charakterem, pouze v severní části regionu Mělnicka se nachází výše 

položená lesní oblast CHKO Kokořínsko. Regiony okresu se nacházejí nebo jsou součástí 

Středočeské a Severočeské tabule. Hranice správních obvodů okresu sousedí na jižní 

straně s okresy Praha – východ a Praha – západ, na západní straně s okresem Kladno, 

na východní straně s okresem Mladá Boleslav a na severozápadní a na severní straně 

s okresy Litoměřice a Česká lípa, jež patří do severní části Čech. 

 

Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) zaujímá svou rozlohou území (701 km2) okres 

Mělník 10. místo ve Středočeském kraji. K 30. 6. 2011 bylo v daném okresu statistickým 

úřadem evidováno 102 712 obyvatel, z toho 51 820 žen a 50 892 mužů. Okres Mělník 

svou hustotou osídlení (145 obyvatel na km2) patří mezi nejlidnatější okresy v kraji. 

Do správního obvodu okresu náleží 69 obcí, jež 7 obcí vlastní status města – Mělník, 

Kralupy nad Vltavou, Neratovice, Kostelec nad Labem, Mšeno, Veltrusy, Liběchov a 1 

obec byla stanovena městysem – Všetaty. Ve jmenovaných obcích žilo k uvedenému 

datu celkem 61,9 % všech obyvatel okresu. Přičemž město Mělník evidovalo 19 225 

žijících obyvatel, ve městech Kralupy nad Vltavou a v Neratovicích pak přesáhl celkový 
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počet obyvatel hranici 17 a 16 tisíc. Zajímavá poloha v povodí řek má významnou roli 

v oblasti zemědělské produkce, a to i v zelinářství, ovocnářství a v pěstování vinné révy 

ve velkém měřítku. Vedle tradičního zemědělského odvětví má okres Mělník 

ekonomickou základnu založenou také na energetickém, chemickém a potravinářském 

průmyslu. 

 

Spádovost obcí příslušného okresu Mělník: 

Býkev, Byšice, Cítov, Čakovičky, Čečelice, Dobřeň, Dolany, Dolní Beřkovice, Dolní Zimoř, 

Dřínov, Horní Počaply, Hořín, Hostín, Hostín u Vojkovic, Chlumín, Chorušice, 

Chvatěruby, Jeviněves, Kadlín, Kanina, Kly, Kojetice, Kokořín, Kostelec nad Labem, 

Kozomín, Kralupy nad Vltavou, Ledčice, Lhotka, Liběchov, Libiš, Liblice, Lobeč, 

Lužec nad Vltavou, Malý Újezd, Medonosy, Mělnické Vtelno, Mělník, Mšeno, Nebužely, 

Nedomice, Nelahozeves, Neratovice, Nosálov, Nová Ves, Obříství, Olovnice, Ovčáry, 

Postřižín, Řepín, Spomyšl, Stránka, Střemy, Tišice, Tuhaň, Tupadly, Újezdec, Úžice, 

Velký Borek, Veltrusy, Vidim, Vojkovice, Vraňany, Všestudy, Všetaty, Vysoká, Zálezlice, 

Zlončice, Zlosyň a Želízy. 

[www.stredocesky.czso.cz, 4] 
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3.2 Cíle a metodika výzkumu 

 

Důležitým úkolem praktické části bylo stanovení hlavního a dílčího cíle a jeho následné 

zapracování do mé absolventské práce. Podklady pro metodický výzkum byly získávány 

od sociálních pracovníků a pracovnic na obcích s rozšířenou působností a od kolegyň 

z úřadů práce v okrese Mělník.  

 

Hlavním cílem této práce je „Komparace sociální práce s osobami se zdravotním 

postižením na úřadu práce a na obcích a v městských úřadech (respektive na správním 

obvodu obcí s rozšířenou působností – jedná se o obce III. typu).“ Tato část 

stanoveného cíle pojednává o srovnání prací mezi institucemi, a to především 

v počtech klientů a v metodách práce se zdravotně postiženými. Pro doplnění 

a srovnání otázky hlavního cíle posloužili i statistické (kvantitativní) údaje získané 

z nastřádaných a dostupných podkladů zpracované institucemi poskytující sociální 

práci. Pro zjištění potřebných informací byl zvolen výzkum metodou dotazníkového 

šetření, který byl doplněn tabulkou pro vypracování statistických dat a údajů.  

 

Ke stanovení dílčího cíle „Identifikovat a popsat, jaké příspěvky, dávky a služby 

konkrétní instituce nabízejí“ byl využit výzkum technikou dotazníkového šetření 

a analýza sběru veřejně dostupných informačních materiálů. Výsledkem tohoto cíle 

bylo zmapování poskytovaných služeb a dávek danými institucemi v okrese. 

 

Sběr dat pomocí dotazníkové metody byl realizován v průběhu měsíců listopad 

a prosinec 2011. Dotazovaní respondenti byli pracovníci určených institucí sociální 

práce. Dotazníkové šetření bylo sestaveno ze 14 otázek, z toho 12 uzavřených a 2 

otevřené. Sběr informací byl záměrně stanoven na průběh měsíců listopad a prosinec 

2011, a to z důvodu plánované novelizace zákonů, jež byly v práci použity. 
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3.2.1 Sociální práce s osobami se ZP na úřadu práce 

 

Úřad práce je institucí státní správy, která spadá pod Ministerstvo práce a sociálních 

věcí České republiky. Od 1. dubna 2011 byly všechny úřady práce sjednoceny 

v jednotný Úřad práce České republiky. Důležitým úkolem úřadu je poskytnout 

informace z trhu práce, evidovat klientelu nezaměstnaných (uchazeče o zaměstnání) 

a nabídku volných pracovních míst. Působnost úřadu práce se následně rozděluje 

do souborů jednotlivých administrativních částí s příslušnými kompetencemi.  

 

Pro účely sociální práce s osobami se zdravotním postižením úřad práce svými 

kompetencemi zabezpečuje klientům evidenci občanů se ZP, zprostředkovává 

evidovaným uchazečům zaměstnání, poskytuje jim při zprostředkování základní 

poradenství, zároveň svým rozhodnutím vede správní řízení o zdravotním stavu osoby 

zdravotně znevýhodněné. Dalšími referáty a odděleními zabezpečuje sledování 

zaměstnavatelů, kteří vyhradili pracovní místo (CHPD a CHPM) pro osoby se ZP, 

poskytuje odborné, individuální nebo skupinové poradenství pro tyto klienty, 

zpracovává agendu pracovní rehabilitace a zajišťuje výplatu dávek státní sociální 

podpory pro osoby se zdravotním postižením. 

 

3.2.2 Sociální práce s osobami se ZP na obci s rozšířenou působností 

 

Obec s rozšířenou působností je jednotkou přenesené působnosti veřejné správy, která 

má v zákoně o obcích a jiných speciálních zákonech vymezeně rozšířenou oblast 

působnosti navíc, a to zpravidla i pro obce v okolí (tzv. spádové obce). 

 

Samospráva odboru sociálních věcí a zdravotnictví, jež funguje na obcích s rozšířenou 

působností, se při sociální práci s osobami se ZP podílí na řešení otázek bydlení těžce 

zdravotně postižených, zajišťuje dostupnost informací a zjišťuje potřeby poskytování 

sociálních služeb. Určený úsek pomoci pro osoby se zdravotním postižením dále 

rozhoduje o poskytování příspěvku na péči, v rámci jeho řízení provádí sociální šetření, 

zabezpečuje základní sociální poradenství, poskytuje sociálních dávky, rozhoduje 
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o přiznání mimořádných výhod a o poskytování bezúročných půjček těžce zdravotně 

postiženým občanům. 

 

3.3 Výstup informací dotazníkové šetření 

 

Pro zpracování výzkumu v praktické části této absolventské práce byl použit postup, 

který byl rozdělen do tří fází. Prvotní fází se stala tvorba dotazníkového šetření, 

ke kterému byla přiložena tabulka pro sběr potřebných údajů, jež byly následně 

poslány vedoucí práci Mgr. Pavlíkové k jejich schválení. Jak již bylo v této části 

uvedeno, dotazník se skládal ze 14 otázek, z toho 12 uzavřených a 2 otevřené.  

 

Druhou fází byla stanovena distribuce a sběr výsledných informací z vyplněného 

dotazníku a tabulky. Dotazníkové šetření bylo zasláno v průběhu měsíců listopad 

a prosinec 2011, a to zástupcům úřadu práce a obce s rozšířenou působností, kteří mají 

ve své náplni práce práci s osobami se zdravotním postižením. Jednalo se především 

o kolegyně Úřadu práce ČR v okrese Mělník na oddělení zprostředkování, státní sociální 

podpory a na referátech trhu práce a poradenství, a o kolegyně a kolegy na Městském 

úřadě v Mělníku, v Neratovicích a v Kralupech nad Vltavou na odboru sociálních věcí 

a zdravotnictví. Šetření bylo zasláno elektronickou formou celkem 61 respondentům, 

z toho 40 respondentů dotazník vyplnilo a zaslalo zpět. Návratnost výzkumného šetření 

byla 65,6%.  

 

Závěrečnou fází výzkumu bylo zpracování získaných informací od respondentů 

a následné zjištění výsledného závěru hlavního cíle z dotazníkového šetření. Výsledky 

informací z dotazníků a tabulek byly pro lepší přehled zpracovány možností vlastních 

tabulek nebo výsečovými grafy s prostorovým efektem. 

 

Mustr nevyplněného dotazníku, který byl použit pro výzkumnou metodu praktické 

části, je uveden v příloze č. 2. 
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V dotazníkovém šetření označilo svou odpověď a zaslalo zpět celkem 40 respondentů. 

Výsledky jsou následující: 

 

Tabulka č. 1: Pohlaví respondenta. 

 Muž Žena 

Úřad práce ČR 0 30 

Obec s rozšířenou působností 1 9 

 

Tabulka znázorňuje a rozděluje instituce zabývající se prací s osobami se zdravotním 

postižením, kterých se komparace týká. Z uvedených hodnot můžeme vidět, že 

výzkumné metody se nezúčastnily pouze ženy, a že v sociální sféře pracují a zabývají se 

touto problematikou i muži. 

 

Tabulka č. 2: Zaměstnavatel v sociální oblasti. 

 Označené odpovědi 

Úřad práce ČR 30 

Obec s rozšířenou působností 10 

 

Výsledek uvádí počet respondentů v sociální oblasti podle zaměstnavatele, kteří 

odpověděli a zaslali zpět vyplněný dotazník. 

 

Tabulka č. 3: Pracovní zařazení respondenta. 

 Úřad práce ČR Obec s rozšířenou působností 

Odborný pracovník 2 0 

Pracovník na vedoucí pozici 3 2 

Referent nepojistných soc. dávek 9 2 

Referent zaměstnanosti 16 0 

Sociální pracovník 0 6 
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Sumarizací šetření můžeme vidět zařazení pracovníků v sociální sféře podle pracovního 

zařazení. Nejčastější odpovědí z řad pracovníků Úřadu práce ČR bylo pracovní zařazení 

na pozici referent zaměstnanosti a na obcích s rozšířenou působností to byla pozice 

sociálního pracovníka. 

 

Tabulka č. 4: Druh podpory používán organizací při práci se zdravotně postiženými. 

 Úřad práce ČR Obec s rozšířenou působností 

Dávky SSP 12 0 

Dávky sociální péče 0 3 

Služby zaměstnanosti 18 0 

Sociální dávky (PnP) 0 5 

Sociální služby 0 2 

 

Z uvedené tabulky vyplývá, že nejvíce jsou využívané na úřadu práce dávky státní 

sociální podpory a služby zaměstnanosti. Na městských úřadech to byly sociální dávky, 

dávky sociální péče a sociální služby vyplývajících ze zákonů a vyhlášek. 

 

Druhy dávek poskytovány organizací zdravotně postiženým. 

Pracovnice Úřadu práce ČR odpovídaly na tuto otázku v oblasti svého pracovního 

působení, a tudíž uvedly dávku, kterou na svých odděleních, referátů vyplácejí. Dávky, 

které uvedly v odpovědi a jež poskytuje úřad práce, byly: podpora v nezaměstnanosti, 

sociální příplatek, odměna pěstouna, rodičovský příspěvek, příspěvek v rámci aktivní 

politiky zaměstnanosti, příspěvek na úhradu potřeb dítěte. 

 

Pracovníci na obci s rozšířenou působností v dotazníku uvedli, že ve své kompetenci 

vyplácejí dávky: příspěvek na péči, mimořádné výhody a dávky sociální péče uvedené 

ve vyhlášce č. 182/1991 Sb. MPSV České republiky. 
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Služby poskytovány organizací zdravotně postiženým. 

Úřad práce dle vědomí pracovnic poskytuje následující služby: pracovní rehabilitace, 

rekvalifikace, služby pomocí nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, JOB Cluby, 

projekty z Evropského sociálního fondu. 

 

Obce s rozšířenou působností z dotazníkového šetření poskytují: pečovatelské služby, 

poradenství, domovy se zvláštním režimem, odlehčovací služby a terénní služby. 

 

Graf č. 1: Vytváření dostatečných podmínek právními předpisy pro uplatnění práva 

zdravotně postiženým. 

   

 

Graf znázorňuje výsledky v procentuálním vyjádření, jehož hodnoty se týkají vyjádření 

na právní předpisy pro uplatnění práv zdravotně postižených. Z grafů je patrná 

různorodost názorů na dostatečné podmínky právních předpisů mezi dotazovanými 

institucemi. 

 

Graf č. 2: Hodnocení finanční podpory poskytované osobám se zdravotním 

postižením. 
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Výsledkem grafického znázornění bylo hodnocení finanční podpory zdravotně 

postižených. Pracovníci sociální sféry byli v tomto hledisku poměrně optimističtí, jejich 

odpovědi byly převážně kladné. 

 

Graf č. 3: Pohled na integraci zdravotně postižených osob mezi zdravé osoby. 

   

 

Z grafu je patrné, že pohled pracovníků úřadu práce i obcí s rozšířenou působností 

na integraci osob se zdravotním postižením mezi zdravé osoby, je pozitivní. Mohlo by 

se říci, že kladně na integraci odpověděla nadpoloviční většina respondentů. 

 

Graf č. 4: Názor na úroveň sociálních služeb v okrese Mělník. 

   

 

Z uvedeného grafu vyplývá, že názorovost pracovníků na úroveň sociálních služeb 

na okrese Mělníku je velmi rozlišná. U zaměstnanců Úřadu práce ČR převládal názor, že 

uvedená úroveň služeb, je pro osoby se zdravotním postižením dostačující, na druhou 

stranu pracovníci městských úřadu zaškrtlo svou odpověď na stejnou otázku, a to, že 

úroveň služeb je v okrese dobrá. 
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Graf č. 5: Dojem na dostatečnou péči a zájem o zdravotně postižené v okrese. 

   

 

Graf znázorňuje procentuální hodnoty z dotazníkového šetření. Otázka se týkala 

názoru pracovníků sociální sféry na dostatečnou péči a zájmu o zdravotně postižené 

v okrese. Úředníci zaměstnanosti a státní podpory byly v tomto směru skeptičtí nežli 

pracovníci městských úřadů. 

 

Graf č. 6: Pomoc, kterou organizace poskytuje zdravotně postiženým. 

   

 

Výše uvedené grafy znázorňují komparaci s identickým výsledkem pomoci, kterou 

organizace poskytuje zdravotně postiženým. Jedná se o pomoc převážně finanční. 

 

Graf č. 7: Hledisko práce věnující se zdravotně postiženým. 
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Z grafu je patrné, že každá agenda využívá jinou metodu práce s osobami se 

zdravotním postižením. Úřady práce se o své uchazeče o zaměstnání stará spíše 

po stránce administrativní, městské úřady využívají kombinovanou metodu práce, kde 

používají krom administrativy také praxi. 

 

Graf č. 8: Spolupráce i s jinými organizacemi. 

   

 

Graf popisuje, zdali Úřad práce ČR a obce s rozšířenou působností spolupracují 

i s jinými organizacemi, které se starají nebo pracují se zdravotně postiženými.  

 

Komparace sociální práce 

Vyhodnocením dotazníkového šetření bylo zjištěno, že na skutečném výzkumu se 

podílelo pouze 66 % z celkového počtu dotazovaných, kteří se danou problematikou 

zabývají. Z tabulek, uvedených v příloze č. 3 vyplynulo, že na pracovníky obce 

s rozšířenou působností spadá větší počet klientů než na pracovníky úřadu práce. Tyto 

údaje jsou bohužel spekulativní a nemají vypovídající hodnotu. Počet klientů obcí 

s rozšířenou působností a počet uchazečů o zaměstnání, kteří jsou evidování na Úřadu 

práce ČR, je mnohonásobně větší. Údaje uvedené v tabulce se týkají pouze klientů se 

zdravotním postižením. Komparace u získaných informací není proto možná, z důvodu 

různorodých srovnávacích hodnot.  

 

Komparace, která byla stanovená hlavním cílem této absolventské práce, byla složena 

z otázek dotazníkového šetření a z hlediska vykonávané praxe v oboru. Z pozice 

pracovníka Úřadu práce ČR si dovolím říci, že pracovníci na obcích s rozšířenou 
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působností se osobám se zdravotním postižením věnují více, a to způsobem od podání 

žádosti, vykonání sociálního šetření, zpracování administrativy až po vydání rozhodnutí 

o příspěvku. Na úřadu práce se sociální práce bere spíš z pozice rozhodování 

o poskytnutí příspěvku. Nevyskytuje se zde taková vazba jako u odborných sociálních 

pracovníků. 

 

Na základě dotazníkového šetření bylo zjištěno, že sociální práci se na okrese Mělník 

nevěnují na svých pracovních pozicích pouze ženy. Dotazník vyplnilo a zaslalo zpět 30 

pracovnic úřadu práce, 9 pracovnic a jeden pracovník městského úřadu. Jako 

nejčastější pracovní pozice byly uvedeny referent zaměstnanosti, referent nepojistných 

sociálních dávek (úřad práce - ÚP) a sociální pracovník (městský úřad - MÚ). 

Pro komparaci sociální práce mezi uvedenými institucemi byly vybrány některé otázky 

z dotazníku. Na otázku jakou pomoc organizace poskytuje zdravotně postiženým, 

odpovědělo finanční pomoc 47 % respondentů ÚP a 50 % respondentů MÚ. 

Po pracovní stránce se sociální práci věnuje 50 % respondentů ÚP formou 

administrativy a 70 % respondentů MÚ kombinaci praxe a administrativy. 77 % 

respondentů ÚP a 100 % respondentů MÚ uvedlo ve své odpovědi, že spolupracují 

i s jinými organizacemi, jež pomáhají osobám se zdravotním postižením. V oblasti 

osobního postoje se pracovníci daných organizacích rozcházejí v názorech. 

Při zjišťování názoru na úroveň sociálních služeb v okrese Mělník, odpovědělo 53 % 

respondentů ÚP, že úroveň je dostačující a 70 % respondentů MÚ odpovědělo, že 

úroveň je dobrá. Dále 44 % respondentů ÚP si myslí, že na okrese Mělník není 

dostatečná péče o zájem o zdravotně postižené. 100 % respondentů MÚ uvedlo opak. 
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Diskuse 

 

Problematikou byla (již v úvodu mnou stanovena) nízká informovanost o problému 

sociální práce s osobami se zdravotním postižením. Z pohledu úředníka, který 

vykonává práci s touto handicapovanou klientelou pouze z obecného hlediska 

a z pohledu laické veřejnosti se může zdát být informovanost o problému malá. 

Na druhou stranu by odborný sociální pracovník mohl s tímto tvrzením polemizovat či 

vést dlouhé debaty. Domnívám se, že dostupnost materiálu a odborných publikací 

o práci s osobami se zdravotním postižením je k naleznutí a k nahlédnutí v regálech 

knihkupectví, knihoven i na příslušných úřadech respektive úsecích zabývající se 

pomocí o osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním, plno. Člověk si musí jen 

vybrat, co ho v souvislosti s danou problematikou zajímá nebo v čem má nedostatky 

a jaké vědomosti si chce doplnit. Je překvapivé, že spousta autorů odborných publikací, 

kteří se věnují stejnému tématu, pouze v jiném časovém horizontu, publikují, 

respektive definují ve svých knihách některé názvosloví různorodě. Obdobný problém 

může nastat i při hledání požadovaných definic k danému tématu na internetových 

portálech (vyhledávačích). 

 

Obsah teoretické části své absolventské práce jsem pojal jako základní přehled definic 

zdravotního postižení, stupně postižení či závislosti osob, přehled dávek, příspěvků 

a sociálních služeb poskytovaných osobám se zdravotním postižením, jehož 

identifikování a popis přehledu dávek a sociálních služeb sloužilo především ke splnění 

stanoveného dílčího cíle této práce. Od 1. ledna 2012 se však mění některé zákony 

a tudíž některé definice, dávky a příspěvky nebudou jejím zánikem platné nebo budou 

upravené. Dle novelizací zákonů se u některých dávek a příspěvků mění i kompetence 

státních úřadů při vyplácení potřebných finanční podpor a pomoci. Jedná se především 

o příspěvek na péči, nově vzniklý příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní 

pomůcku. O těchto dávkách bude rozhodovat a konkrétním osobám vyplácet kontaktní 

pracoviště Úřadu práce České republiky. 
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V praktické části absolventské práce jsem se zabýval představením okresu Mělník 

a jeho spádovostí obcí, především charakteristikou z hlediska geografie polohy 

a počtem obyvatel. Dalšími body této části práce byl popis cílů (hlavního a dílčího) 

a metodiky zpracování výzkumu, identifikace kompetencí sociální práce s osobami se 

zdravotním postižením na příslušných úřadech a výsledek dotazníkového šetření. 

Výsledek byl zpracován na základě postupu a výstupu výzkumného šetření. Postup byl 

rozdělen na 3 fáze. V první fázi se jednalo o tvorbu vlastního dotazníku a tabulky, dále 

následovala distribuce dotazníků k určeným respondentům a sběr informací nazpět. 

Finální fází bylo zpracování získaných informací a vyhotovení komparace sociální práce 

mezi vybranými úřady okresu Mělník. Výstupem této práce bylo vyhodnocení 

dotazníkového šetření na základě mnou stanovených cílů absolventské práce. 

 

V přílohách, jež jsou součástí této práce, jsem použil část výsledku dílčího cíle, 

týkajícího se přehledu sociálních služeb v okrese Mělník. Další součástí je mustr 

dotazníkového šetření, zpracované tabulky pro výzkum hlavního cíle a grafické 

znázornění vývoje přímých uchazečů se zdravotním postižením evidovaných na Úřadu 

práce ČR za poslední rok, uvedené v příloze č. 4, a to za předpokladu, že obdobný vývoj 

bude mít podobný růst, jako v předešlých letech. 
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Závěr 

 

Hlavním cílem absolventské práce byla komparace sociální práce mezi úřadem práce 

a obcemi s rozšířenou působností. Tento cíl byl soustředěn a zapracován do praktické 

části, a to pomocí metody dotazníkového výzkumu, sběru dat a informací, týkajících se 

dané problematiky. Výsledky cíle byly znázorněny formou výsečových grafů 

s prostorovým efektem, tabulkami a komentářem. Troufám si říci, že stanovení 

hlavního cíle absolventské práce se mi podařilo splnit. K dosažení dílčího cíle byla 

použita forma získání informací, a to sběrem dat z dotazníku, dále získávání poznatků 

z odborné literatury, z elektronických dokumentů, z legislativy a v neposlední řadě 

z registru poskytovatelů sociálních služeb. Dílčí cíl „Identifikovat a popsat, jaké 

příspěvky, dávky a služby konkrétní instituce nabízejí“, byl splněn ve větší části již 

v teoretické části práce. Tento cíl byl zaměřen především na zpracování metodiky 

dávek a příspěvků pro osoby se zdravotním postižením, jejíž součástí je i v příloze 

vyhotoven přehled poskytovatelů sociálních služeb v okrese Mělník. Z důvodu rychlosti 

vývoje a rozvoje sociální práce v dnešní době a zároveň s nadcházející změnou 

v legislativě je nezbytné klienty obeznámit s těmito změnami, aby se připravili podle 

svých individuálních požadavků a potřeb co nejlépe a okázale využít poskytované 

možnosti. Domnívám, se že takto vytvořená metodika by mohla být použita jako 

informační materiálový podklad pro využití základních informací, určená laické 

i odborné veřejnosti (městské úřady, spádové oblasti) a hlavně osobám se zdravotním 

postižením a zároveň jejich opatrovníkům a osobám, které s jejich postižením či 

handicapem přicházejí do styku a jsou nuceni denně řešit vzniklé situace a ne vždy 

mohou v konkrétních případech vědět, jakým způsobem jim stát, úřady, potažmo 

legislativa může pomoci. Troufám si říci, že tato absolventská práce by všem výše 

uvedeným mohla posloužit jako ucelený návod, který je ve výsledku srozumitelný 

a snadno použitelný pro osoby, které běžně v denním životě nemají možnost ani 

prostředky zjistit veškeré podrobné informace, možnosti a právně dané postupy, aby 

tak mohli dosáhnout efektivního výsledku při práci s osobami se zdravotním 

postižením a tím jim umožnit co nejdůstojnější život v naší společnosti. 
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Summary 

 

Social work with disabled people in the district of Melnik 

 

The motivation for writing about the disabled people comes during my 5 years 

of experience in the labour office. All work with this clientele is interesting, but is not 

easy. The topic of my assignment is selected from the perspective of the worker who 

comes into contact with persons with disabilities, sees how much work is with this 

group of people and what difficulties we face placing them in the labour market. About 

this issue is also to all the low level of awareness. 

 

The theoretical part of my assignment deals with history of social work and its 

legislation. It defines basic concepts e. g. what is a disability, defect or handicap. 

It describes the target of group people by the type of disability and the disability 

classification (dependencies). Further, this part of the work focuses on the description 

of the benefits, allowances and services that are provided to persons with disabilities 

from these institutions in the assignment. 

 

The practical part of the work focuses on the comparison of social work between office 

labour and municipality with extended powers. It characterizes administrative districts 

given the district Melnik. It contains information derived from questions from the 

questionnaire, which was created to meet the goal of the assignment. The 

questionnaire method and statistical table has been sent to selected respondents, 

which engaged in social work with persons with disabilities and work in designated 

institutions. Finally, the practical part of the evaluation results of the questionnaire. 

 

Key words: 

Disability, law, allowance, invalidity, office. 
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Přílohy 

 

Příloha č. 1 

 

ALZHEIMERCENTRUM ZLOSYŇ o.p.s. 

služba: Domov se zvláštním režimem 

adresa: Zlosyň č. p. 160, 277 44  Vojkovice u Kralup nad Vltavou 

kontakt: Josef Cingel, 315 792 802 

e-mail: info@alzheimercentrum.cz 

web. stránky: www.alzheimercentrum.cz 

nabízejí: Poskytnutí komplexní, celoroční pobytové služby. 

 

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ STŘEDOČESKÉHO KRAJE 

služba: Odborné sociální poradenství, osobní asistence 

adresa: Kosmonautů č. p. 3017, 276 01  Mělník 

kontakt: Jana Burgerová, 315 624 406 

e-mail: centrum.melnik@seznam.cz 

web. stránky: www.czpstredoceskykraj.cz 

nabízejí: 
Odborné sociální poradenství s možností půjčení kompenzačních 

pomůcek, osobní asistence. 

 

CENTRUM SENIORŮ MĚLNÍK 

služba: Domov pro seniory – Domov Ludmila, Domov Penzion 

adresa: Fügnerova č. p. 3523, 276 01  Mělník 

kontakt: Soňa Kyselová, DiS., 315 630 046 (Ludmila) 
Soňa Nováková, 315 622 438 (Penzion) 

e-mail: s.kyselova@ssmm.cz, s.novakova@ssmm.cz 

web. stránky: www.ssmm.cz 

nabízejí: 
Ubytování se společenskou místností, aktivizační místností, 

knihovnou, tělocvičnou aj. 



 

 

CENTRUM SENIORŮ MĚLNÍK 

služba: Domov se zvláštním režimem – Domov Vážka 

adresa: Fügnerova č. p. 3523, 276 01  Mělník 

kontakt: Renata Svobodová, DiS., 315 630 046 

e-mail: r.svobodova@ssmm.cz 

web. stránky: www.ssmm.cz 

nabízejí: Ubytování pro osoby s onemocněním různými typy demence. 

 

CENTRUM SENIORŮ MĚLNÍK 

služba: Terénní pečovatelská služba 

adresa: Fügnerova č. p. 3523, 276 01  Mělník 

kontakt: Jana Šimečíková, 315 630 629 

e-mail: j.simecikova@ssmm.cz 

web. stránky: www.ssmm.eu 

nabízejí: Pomoc a podpora při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. 

 

ČERVENÝ MLÝN VŠESTUDY, poskytovatel sociálních služeb 

služba: Pečovatelská služba 

adresa: Všestudy č. p. 23, 277 46  Veltrusy 

kontakt: Petr Kubíček, 315 781 149 

e-mail: dd.vsestudy@cmail.cz 

web. stránky: www.cerveny-mlyn-vsestudy.cz 

nabízejí: Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, sociálně 

terapeutické a aktivizační činnosti. 



 

 

DOMOV SENIORŮ MŠENO 

služba: Pečovatelská služba, domov pro seniory, denní stacionář 

adresa: Boleslavská č. p. 451, 277 35  Mšeno u Mělníka 

kontakt: Mgr. et Bc. Blanka Dvorščíková, MBA, 315 694 720 

e-mail: dsmseno@seznam.cz 

web. stránky: www.dsmseno.cz 

nabízejí: Celodenní komplexní péče, sociálně aktivizační činnost, sociální 

a sociálněprávní poradenství. 

 

DOMOV SENIORŮ VIDIM, poskytovatel sociálních služeb 

služba: Sociální poradenství, osobní asistence, sociálně aktivizační služby 

adresa: Vidim č. p. 1, 277 21  Liběchov 

kontakt: PhDr. Milan Hrubeš, 315 695 025 

e-mail: ddvidim@seznam.cz 

web. stránky: www.dsvidim.cz 

nabízejí: Celodenní komplexní zdravotní a sociální péče. 

 

DŮM KNĚŽNY EMMY – DOMOV PRO SENIORY 

služba: Denní stacionář 

adresa: Kojetická č. p. 1414, 277 11  Neratovice 

kontakt: Mgr. Jaroslava Vítová, 315 630 511 (534) 

e-mail: dke@demmy.cz 

web. stránky: www.demmy.cz 

nabízejí: Podpora v zachování sociálních vztahů a vazeb. 



 

 

FARNÍ CHARITA NERATOVICE 

služba: Pečovatelská služba 

adresa: U Závor č. p. 1458, 277 11  Neratovice 

kontakt: Miloslava Machovcová, 315 685 190 

e-mail: socialni@charita-neratovice.cz 

web. stránky: www.charita-neratovice.cz 

nabízejí: Komplexní, odborná a kvalifikovaná péče o klienty v 11 určených 

střediscích a ve 2 denních stacionářích. 

 

FOKUS PRAHA, o.s. 

služba: Aktivizační služby, sociálně – terapeutická dílna 

adresa: 5.května č. p. 140, 276 01  Mělník 

kontakt: Lenka Drahošová, 773 073 937 

e-mail: cda.melnik@fokus-praha.cz 

web. stránky: www.fokus-praha.cz 

nabízejí: Volnočasové aktivity, podpora základních pracovních návyků. 

 

FOKUS PRAHA, o.s. 

služba: Chráněné bydlení 

adresa: Dukelská č. p. 2668, 276 01  Mělník 

kontakt: Jiří Pobuda, 774 804 624 

e-mail: pobuda@fokus-praha.cz 

web. stránky: www.fokus-praha.cz 

nabízejí: Osvojení si základních pracovních návyků pro samostatné bydlení. 



 

 

FOKUS PRAHA, o.s. 

služba: Odborné sociální poradenství, podpora samostatného bydlení, 

sociální rehabilitace 

adresa: Náměstí Míru č. p. 30, 276 01  Mělník 

kontakt: Simona Tachová, 315 602 792 

e-mail: kt.melnik@fokus-praha.cz 

web. stránky: www.fokus-praha.cz 

nabízejí: Poradenství, podpora v samostatném bydlení, koordinace sociálních 

služeb. 

 

FOKUS PRAHA, o.s. 

služba: Sociální rehabilitace – centrum podporovaného zaměstnávání 

adresa: Náměstí Míru č. p. 30, 276 01  Mělník 

kontakt: Ludmila Černá, 775 729 894 

e-mail: cppz.melnik@fokus-praha.cz 

web. stránky: www.fokus-praha.cz 

nabízejí: Programy podporovaného zaměstnávání. 

 

MALTÉZSKÁ POMOC 

služba: Osobní asistence, průvodcovské a předčitatelské služby – doprava 

dětí s postižením do škol 

adresa: Náměstí Míru č. p. 54, 276 01  Mělník 

kontakt: Mgr. Hana Šimková, 736 620 807 

e-mail: hana.simkova@maltezskapomoc.cz 

web. stránky: www.maltezskapomoc.cz 

nabízejí: Poskytování služby v terénu, odvoz z domova do školy a zpět. 



 

 

MĚSTO KRALUPY NAD VLTAVOU 

služba: Pečovatelská a odlehčovací služba, telefonická krizová pomoc 

adresa: Sídl. U Cukrovaru č. p. 1171, 278 01  Kralupy nad Vltavou 

kontakt: Miroslava Beritová, 315 704 264 

e-mail: miroslava.beritova@mestokralupy.cz 

web. stránky: www.mestokralupy.cz 

nabízejí: Zajištění kulturní a zájmové činnosti, fakultativní služby, podpora 

zvládání běžných úkonů, krizová pomoc. 

 

MĚSTO MĚLNÍK 

služba: Terénní program Mělník 

adresa: Na Malém Spořilově č. p. 819 a 820, 276 01  Mělník 

kontakt: Jakub Šlajs, DiS., 315 626 439 

e-mail: ad@socialka.cz 

web. stránky: www.socialka.cz 

nabízejí: Minimalizování rizika způsobu života. 

 

MĚSTO NERATOVICE 

služba: Osobní asistence, pečovatelská služba, sociálně aktivizační služby 

adresa: Kojetická č. p. 1028, 277 11  Neratovice 

kontakt: Věra Jirků, 315 682 747 

e-mail: vera.jirku@neratovice.cz 

web. stránky: www.neratovice.cz 

nabízejí: Podpora zvládání běžných úkonů, volnočasové aktivity. 



 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALUPY NAD VLTAVOU – ÚSEK SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 

služba: Pomoc osobám zdravotně postiženým, pečovatelská služba 

adresa: Palackého nám. č. p. 6, 278 01  Kralupy nad Vltavou 

kontakt: Mgr. Eva Ivanová, 315 739 925 

e-mail: eva.ivanova@mestokralupy.cz 

web. stránky: www.mestokralupy.cz 

nabízejí: Pomoc ve formě poskytování sociálních dávek, uzavírání smluv o 

poskytnutí sociální – pečovatelské služby. 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD MĚLNÍK – ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ POMOCI 

služba: Pomoc osobám zdravotně znevýhodněným 

adresa: Náměstí Míru č. p. 51, 276 01  Mělník 

kontakt: Jana Matajsová, DiS., 315 635 436 

e-mail: j.matajsova@melnik.cz 

web. stránky: www.melnik.cz 

nabízejí: Pomoc ve formě poskytování sociálních dávek. 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD NERATOVICE – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ 

služba: Pomoc osobám zdravotně postiženým 

adresa: Náměstí Republiky č. p. 400, 277 11  Neratovice 

kontakt: Mgr. Marcela Brodilová, 315 650 453 

e-mail: marcela.brodilova@neratovice.cz 

web. stránky: www.neratovice.cz 

nabízejí: Pomoc ve formě poskytování sociálních dávek. 



 

 

MÍSTNÍ ORGANIZACE SVAZU TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH, o.s. 

služba: Sociální poradenství, rekondiční a ozdravné pobyty 

adresa: Náměstí Míru č. p. 51, 276 01  Mělník 

kontakt: Štěpán Javorčík, 721 255 993 

e-mail: stepan.javorcik@seznam.cz 

web. stránky: http://stp-melnik-2010.webnode.cz 

nabízejí: Rekondiční a ozdravné pobyty, sociální poradenství, výlety. 

 

NEMOCNICE S POLIKLINIKOU MĚLNÍK – ODDĚLENÍ OŠETŘOVATELSKÉ 

služba: Sociální lůžka 

adresa: Bezručova č. p. 715, 276 01  Mělník 

kontakt: MUDr. Michaela Kloudová, 315 622 043 

e-mail: nsp@nspmelnik.cz 

web. stránky: www.nspmelnik.cz 

nabízejí: Celoroční pobyt s komplexní péčí pro staré zdravotně postižené 

osoby. 

 

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ZAHRADA 

služba: Chráněné bydlení 

adresa: Nebužely č. p. 61, 277 34  Nebužely 

kontakt: Hana Vlčková, 315 694 375 

e-mail: zahrada.nebuzely@quick.cz 

web. stránky: www.oszahrada.cz 

nabízejí: Asistentská podpora k rozvoji dovedností, pracovní aktivity. 



 

 

OBEC CHORUŠICE 

služba: Pečovatelská služba 

adresa: Chorušice č. p. 89, 277 37  Chorušice 

kontakt: 315 693 221 

e-mail: ou@chorusice.cz 

web. stránky: www.chorusice.cz 

nabízejí: Sociální poradenství, podpora zvládání běžných úkonů. 

 

OBEC MĚLNICKÉ VTELNO 

služba: Terénní pečovatelská služba 

adresa: Mělnická č. p. 49, 277 38  Mělnické Vtelno 

kontakt: 326 337 221 

e-mail: obec@melnickevtelno.cz 

web. stránky: www.melnickevtelno.cz 

nabízejí: Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. 

 

OKRESNÍ SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH 

služba: Sociální poradenství 

adresa: Sokolovská č. p. 1058, 276 01  Mělník 

Sídl. Hůrka č. p. 1041, 278 01  Kralupy nad Vltavou 

kontakt: Karel Holeček, 608 660 320 

Naděžda Pavlíková, 728 353 106 

e-mail: - 

web. stránky: - 

nabízejí: Poskytování sociálního poradenství. 



 

 

RYBKA, poskytovatel sociálních služeb 

služba: Domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení 

adresa: Tovární č. p. 122, 277 11  Neratovice 

kontakt: Ing. Ilona Chrtová, 315 686 882 

e-mail: chrtova@rybka-neratovice.cz 

web. stránky: www.rybka-neratovice.cz 

nabízejí: Celoroční komplexní péče o osoby se zdravotním postižením 

s nepřetržitým provozem. 

 

SDRUŽENÍ ZAJIŠŤUJÍCÍ BUDOUCNOST POSTIŽENÝCH DĚTÍ MĚLNÍK 

služba: Denní stacionář Slunečnice 

adresa: ZŠ prakt. a spec. Mělník, Cukrovarská č. p. 2068, 276 01  Mělník 

kontakt: Ing. Vlastimil Kvis, 603 474 959 

e-mail: Stac.Slun.Melnik@atlas.cz 

web. stránky: http://stacionarmelnik.webgarden.cz 

nabízejí: Pracovní terapie, socioterapie. 

 

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR – Krajská organizace Stř.kraje - Mělník 

služba: Odborné sociální poradenství 

adresa: Kokořínská č. p. 3465, 276 01  Mělník 

kontakt: Blanka Schwertnerová, 315 621 131 

e-mail: SchwertnerovaBlanka@seznam.cz 

web. stránky: - 

nabízejí: Konzultace, výměna hadiček a baterií. 



 

 

SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI 

služba: Aktivity pro zdravotně postižené, poradenství, rekondice 

adresa: Náměstí Míru č. p. 51, 276 01  Mělník 

kontakt: Marie Černá, 732 655 071 

e-mail: - 

web. stránky: - 

nabízejí: Rekondiční pobyty, cvičení. 

 

ÚSMĚV, poskytovatel sociálních služeb 

služba: Týdenní stacionář 

adresa: Chlumín č. p. 123, 277 43  Chlumín 

kontakt: Ing. Ilona Chrtová, 315 674 250 

e-mail: usp.chlumin@wo.cz 

web. stránky: www.stacionar-usmev-chlumin.cz 

nabízejí: Podpora v zachování sociálních vztahů a vazeb. 

 

ÚŘAD PRÁCE ČR – Kontaktní pracoviště Mělník, Kralupy nad Vltavou, Neratovice 

služba: Dávky SSP, pracovní rehabilitace, evidence uchazečů 

adresa: Nová č. p. 2571, 276 01  Mělník 

Přemyslova č. p. 352/20, 278 01  Kralupy nad Vltavou 

Na Výsluní č.p. 1234, 277 11  Neratovice 

kontakt: Ing. Zdeněk Studený, 950 135 300 
Ivana Bejrová, 950 135 420 
Mgr. Petr Blecha, 950 135 324 

e-mail: Zdenek.Studeny@me.mpsv.cz, Ivana.Bejrova@me.mpsv.cz, 

Petr.Blecha@me.mpsv.cz 

web. stránky: http://portal.mpsv.cz 

nabízejí: Poradenství, podpora z aktivní politiky zaměstnanosti, rekvalifikace, 

vyplácení dávek, pracovní rehabilitace. 



 

Příloha č. 2 

 

D O T A Z N Í K 

PRO ZÁSTUPCE OBCÍ A ÚŘADU PRÁCE OKRESU MĚLNÍK 

 

 

Vážená paní, vážený pane, 

 

jmenuji se Josef Slavík a jsem studentem Vyšší odborné školy, střední odborné školy 

a základní školy MILLS, s.r.o. v Čelákovicích. Obracím se na Vás s prosbou o pomoc 

při získání informací za účelem zpracování mé absolventské práce na téma „Sociální 

práce s osobami se zdravotním postižením v okrese Mělník“. 

 

Údaje uvedené v tomto dotazníku budou použity anonymně a Vaše odpovědi budou 

sloužit pro zpracování podkladů do metodického výzkumu v praktické části 

absolventské práce. 

 

Za Váš čas a spolupráci při zpracování dotazníku Vám předem velice děkuji. 

 

 

Hodící se označte, popřípadě doplňte. 

 

1) Pohlaví respondenta? 

o Muž  o   Žena 

 

2) Zaměstnavatel v sociální oblasti? 

o Obce s rozšířenou působností  o   Úřad práce 



 

3) Jaké je Vaše pracovní zařazení? 

o Odborný pracovník 

o Pracovník na vedoucí pozici 

o Referent nepojistných sociálních dávek 

o Referent zaměstnanosti 

o Sociální pracovník 

 

4) Jaký druh podpory (programu) Vaše organizace používá při práci se zdravotně 

postiženým? 

o Dávky SSP 

o Dávky sociální péče 

o Služby zaměstnanosti (Rekvalifikace, pracovní rehabilitace, nástroje APZ, atd.) 

o Sociální dávky (Příspěvek na péči) 

o Sociální služby 

 

5) Vypište, jaké druhy dávek jsou Vaší organizací poskytovány zdravotně 

postiženým? 

 

 

 

 

 

6) Vypište, jaké služby Vaše organizace poskytuje zdravotně postiženým? 

 

 

 

 

 

7) Domníváte se, že právní předpisy vytvářejí dostatečné podmínky pro uplatnění 

práva zdravotně postiženým? 

o Ano    o   Spíše ano  o   Spíše ne  o   Ne  o   Nevím 



 

8) Jak hodnotíte finanční podporu poskytovanou osobám se zdravotním 

postižením? 

o Výborně 

o Chvalitebně 

o Dobře 

o Dostačuje 

o Nedostačuje 

 

9) Jak pohlížíte na integraci zdravotně postižených osob mezi zdravé lidi? 

o Pozitivně  o   Neutrálně  o   Negativně  o   Nevím 

 

10) Jaký zastáváte názor na úroveň sociálních služeb v okrese Mělník? 

o Úroveň služeb je výborná. 

o Úroveň služeb je dobrá. 

o Úroveň služeb je dostačující. 

o Úroveň služeb je nevyhovující. 

 

11) Myslíte si, že je v okrese dostatečná péče a zájem o zdravotně postižené? 

o Ano  o   Ne  o   Nevím 

 

12) Jakou pomoc Vaše organizace poskytuje zdravotně postiženým? 

o Základní  o   Odborná  o   Finanční 

 

13) Z jakého hlediska se Vaše práce věnuje zdravotně postiženým? 

o Administrativa  o   Praxe  o   Obojí 

 

14) Spolupracujete i s jinými organizacemi? 

o Ano  o   Ne 



 

Příloha č. 3 

 

Počet osob se zdravotním postižením evidovaných na ÚP k 31. říjnu 2011 

Evidence uchazečů 
Říjen 2011 

Počet 

uchazeči se zdravotním postižením 543 

z toho: plně invalidní 0 

             částečně invalidní 117 

             zdravotně znevýhodnění 37 

             I. stupeň invalidity (§ 39/2a) 250 

             II. stupeň invalidity (§ 39/2b) 133 

             III. stupeň invalidity (§ 39/2c) 1 

             III. stupeň invalidity (§ 39/2c, §39/4f) 5 

Nástroje APZ + ESF 

Chráněná pracovní místa 2 

Chráněné pracovní dílny 12 

Rekvalifikace 17 

Pracovní rehabilitace 1 

Státní sociální podpora 

Sociální příplatek 103 

Rodičovský příspěvek 68 

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte 77 

Odměna pěstouna 69 

 

Počet klientů se zdravotním postižením vedených na MÚ k 31. říjnu 2011 

Klienti pobírající: 
Říjen 2011 

Počet 

Příspěvek na péči 2326 

Jednorázový příspěvek na opatření zvl. pomůcek 47 

Příspěvek na úpravu bytu 15 

Příspěvek na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motor. vozidla 73 

Příspěvek na provoz motorového vozidla 472 

Příspěvek na individuální dopravu 5 

Příspěvek na úhradu bezbariérového bytu a garáže 2 

Příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům 1 

Klienti využívající: 

Mimořádné výhody pro těžce ZP 2097 

Bezúročné půjčky 0 

 



 

Příloha č. 4 
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