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 DOTACE 2011

NNO získají v roce 2011 státní peníze dřív

Dne 1. 2. 2010 vláda schválila nové Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu  České  republiky  nestátním  neziskovým  organizacím  ústředními  orgány 
státní  správy.  Ke  stažení:  http://www.osnoviny.cz/zasady-vlady-pro-poskytovani-
dotaci

Zásady  jsou  závazná  pravidla  poskytování  dotací  jednotlivými  resorty.  Na  jejich 
úpravě se domluvily samy nevládní organizace, signatáři výzvy Nevládky a krize s 
předsedou vlády. Novelu připravil a předložil ministr pro lidská práva Michael Kocáb. 
„Jde o vstřícný krok vlády České republiky vůči neziskovým organizacím v období, 
kdy státní rozpočet bude krácen, a to včetně položek, které se týkají dotací na veřejně 
prospěšné aktivity a služby,“ vysvětlil ministr.

Poskytovatelé  veřejně  prospěšných  služeb  a  aktivit  budou  již  do  konce  roku 
předcházejícího  roku  realizace  projektu  informováni  o  úspěšném  absolvování 
výběrového  dotačního  řízení.  Finanční  prostředky  budou  uvolněny  již  do  konce 
března roku, ve kterém je projekt vybraný k podpoře realizován. Pokud se jedná o 
dlouhodobý projekt, který vyžaduje kontinuální financování, dostanou jeho nositelé 
prostředky ve dvou splátkách, do konce března a do konce září.

Změny  pomohou  neziskovým organizacím snáze  plánovat,  včas  zahájit  podpořené 
projekty a ve výsledku efektivnější  a transparentnější  používání peněz ze státního 
rozpočtu. Nová pravidla budou platit pro poskytování dotací v roce 2011, tedy pro 
dotační řízení, organizovaná v roce 2010. 

 NABÍDKA OSOBNÍ ASISTENCE

Centrum  pro  zdravotně  postižené  Pardubického  kraje,  detašované  pracoviště 
Chrudim,  nabízí  poskytování  osobní  asistence  dětem  i  dospělým.  Služby  osobní 
asistence se poskytují doma i mimo domov, v rozsahu podle dohody a individuálních 
potřeb  klienta.  Doprovod  do  školského  zařízení,  pomoc  během  vyučování  i  při 
mimoškolních volnočasových aktivitách. Součástí této služby je i péče o děti přímo v 
jejich rodinném prostředí. K této sociální službě patří zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím. Jde o již zmiňovaný doprovod do zaměstnání, k lékaři, na 
úřady,  za  kulturou,  a  podobně,  pomoci  při  zajištění  chodu  domácnosti,  třeba  s 
úklidem,  nákupy,  běžnými  pochůzkami,  služba  zajišťuje  i  pomoc  při  přípravě  a 
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podávání stravy, oblékání, prostorové orientaci, osobní hygieně, klient zároveň může 
využívat ošetřovatelskou nebo pečovatelskou službu. 

Bližší informace v chrudimské Revoluční ulici 594, 
telefonický kontakt je 469 620 320, 
mobilní telefony jsou 775 693 989, 775 693 983.

 NGO MARKET 2010 

Vážení zástupci neziskových organizací,

jménem Nadace Forum 2000 Vás tímto srdečně zveme na 11. ročník NGO Marketu - 
veletrhu  neziskových  organizací,  který  se  bude  konat  v  pátek  16.  dubna  2010  v 
prostorách Národní technické knihovny, Technická 6, Praha 6.

I letos budete mít příležitost představit svou práci veřejnosti, zástupcům institucí i 
firem,  navázat  kontakty  s  ostatními  neziskovými  organizacemi  a  zúčastnit  se 
specializovaných seminářů zaměřených na problematiku neziskového sektoru. Více 
informací  naleznete  na  oficiální  stránce  www.forum2000.cz/ngomarket.  Zde  také 
můžete navštívit fotogalerii z minulých ročníků.

V pondělí 1. února 2010 bude na www.forum2000.cz/ngomarket spuštěna on-line 
registrace neziskových organizací a zde se také dozvíte podrobné informace týkající se 
účasti na veletrhu. 

Registrace a účast na veletrhu je zdarma, kapacita prostor je však omezená, a proto 
doporučujeme včasnou registraci.

Případné dotazy prosím zasílejte na adresu ngomarket@forum2000.cz.

Těšíme se na setkání s Vámi! Tým organizátorů Nadace Forum 2000
 

 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOC.SLUŽEB PLZEŇ.KRAJE 

Plzeňský kraj na sklonku roku 2009 vydal poprvé nákladem 5 000 kusů „Katalog 
poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji“. 

V katalogu jsou uvedeny základní informace o registrovaných sociálních službách, 
které mají své sídlo a působí na území kraje. Služby jsou řazeny do kapitol podle 
zákonem  vymezených  druhů  sociálních  služeb,  jako  je  např.  odborné  sociální 
poradenství,  osobní  asistence,  pečovatelská  služba  tísňová  péče,  průvodcovské  a 
předčitatelské  služby,  podpora  samostatného  bydlení,  odlehčovací  služby,  centra 
denních  služeb,  denní  a  týdenní  stacionáře,  domovy  se  zdravotním  postižením, 
domovy  pro seniory,  domovy  se  zvláštním režimem,  chráněné bydlení,  raná péče, 
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telefonická krizová pomoc,  tlumočnické  služby,  azylové domy, domy na půl  cesty, 
kontaktní  centra,  krizová  pomoc,  intervenční  centra,  nízkoprahová  denní  centra, 
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, služby následné péče, sociálně 
akvizační služby pro rodiny s dětmi, pro seniory a osoby se zdravotním postižením, 
sociálně terapeutické dílny, terénní programy či sociální rehabilitace. Výčet služeb je 
řazen dle územního členění kraje. 

Ke každé službě je uvedeno: jméno, adresa, telefon, e-mail, internetové stránky, 
provozní doba, forma poskytování a cílová skupina služby.  

Formy poskytování služby jsou pobytové, ambulantní a terénní. 
„Katalog  poskytovatelů  sociálních  služeb  v  Plzeňském  kraji“  je  k  dispozici  na 
Krajském úřadě PK a na obcích II. a III. typu.

 ASISTENČNÍ PSI 

Zlepšení  situace  zdravotně  postižených  lidí.  To  je  hlavním  cílem  meziresortní 
Pracovní  skupiny,  která  se  zabývá  psy  se  speciálním  výcvikem.  Koordinuje  ji 
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (MPSV) a kromě odborníků z 
tohoto  resortu  jsou  v týmu také  experti  z  Ministerstva  zdravotnictví,  Ministerstva 
zemědělství,  Ministerstva  průmyslu  a  obchodu.  Nechybí  ani  zástupci  organizací 
reprezentujících občany se zdravotním postižením, uživatelů psů a subjektů, které 
psy cvičí. 

Asistenční  psi  pomáhají  handicapovaným lidem podobným způsobem,  jako  psi 
vodící usnadňují život nevidomým. Podle Českého statistického úřadu v roce 2007 
bylo v České republice 550 tisíc zdravotně postižených lidí.
Na pořízení vodících psů přispívá stát nevidomým prostřednictvím obecních úřadů 
obcí  s rozšířenou působností  formou dávky sociální  péče.  Jedná se o jednorázový 
příspěvek na opatření zvláštních pomůcek. V roce 2008 si  díky příspěvku státu v 
celkové výši 7,95 milionů Kč pořídilo vodícího psa 52 lidí. 

V  případě  asistenčních  psů,  které  užívají  lidé  s  jiným  těžkým  zdravotním 
postižením než zrakovým, se tato dávka nevyplácí.  MPSV ale poskytuje dotace na 
sociální  služby  organizacím,  které  čtyřnohé  pomocníky  cvičí.  V roce  2008  tímto 
způsobem MPSV vyplatilo 902 tisíc Kč.

V roce 2008 zpracoval Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (VÚPSV) pro MPSV 
zprávu „Problematika asistenčních psů v ČR“. Z ní při své práci vychází i meziresortní 
pracovní skupina. Studie mimo jiné navrhuje, že by se měli zrovnoprávnit vodící a 
asistenční psi tak, aby jejich držitelé čerpali stejné výhody. To vyžaduje především 
přesnou definici pojmu asistenční pes a vymezení cílové skupiny uživatelů. 

Pracovní skupina začala jednat na podzim 2009. Mimo jiné se shodla na tom, že 
pro zajištění kvalitního výcviku psů a adekvátní přípravy budoucího uživatele psa, 
vzájemného sžívání a správného užívání je třeba, aby subjekt cvičící psy byl členem 
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mezinárodní organizace, která sdružuje výcvikové školy. Současně by měl být také 
registrovaným poskytovatelem sociálních služeb.

Pracovní  skupina  diskutuje  i  o  právech  a  povinnostech  uživatele  čtyřnohého 
pomocníka. Například se zabývá formou státní pomoci a také tím, jaké vlastnosti a 
dovednosti musí pes mít. Další schůzka se uskuteční na přelomu února a března, 
jednat se mimo jiné bude o okruhu lidí, kterým by pes se speciálním výcvikem zlepšil 
kvalitu života a přispěl k jejich sociálnímu začleňování.

Štěpánka Filipová, vedoucí oddělení styků s veřejností a tisková mluvčí

 NOVELA ZÁKONA O HMOTNÉ NOUZI 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) si uvědomuje obtížnou situaci lidí se 
zdravotním postižením a zpřísňující opatření v systému pomoci v hmotné nouzi. Proto 
se -  i  s ohledem na celkovou situaci na trhu práce (s přihlédnutím k obtíženému 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením) - aktivně podílelo na přípravě novely 
zákona o pomoci v hmotné nouzi. Návrh řeší některé negativní důsledky stanovení 
podmínek pro osoby se zdravotním postižením v souvislosti s určením výše dávky na 
zabezpečení výživy, tj. částky živobytí, o kterých informoval veřejný ochránce práv (viz 
http://www.ochrance.cz/dokumenty/dokument.php?doc=1583).  Novela  je  nyní  v 
Poslanecké sněmovně PČR jako poslanecký návrh, jde o sněmovní tisk č. 1033, který 
lze najít na http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=1033. Vyjadřovat se k němu 
bude  vláda  a  bude  podporovat  jeho  projednání  Poslaneckou  sněmovnou  ve 
zrychleném režimu, případně i na mimořádné schůzi.

Stávající  zákon o pomoci v hmotné nouzi mj. stanovuje, že (zjednodušeně) lidé, 
kteří  jsou  dlouhodobě  nezaměstnaní  a  pobírají  dávku  pomoci  v  hmotné  nouzi 
„příspěvek na živobytí“ déle než půl roku, mají po uplynutí uvedených šesti měsíců 
nárok  pouze  na  tzv.  existenční  minimum,  tj.  2  020  Kč,  pokud  nejsou  pracovně 
aktivní. Další změnou je opatření, podle kterého lidem invalidním ve třetím stupni, 
kteří (kvůli nesplnění podmínky potřebné doby pojištění) nemají nárok na invalidní 
důchod, náleží příspěvek na živobytí rovněž pouze ve výši existenčního minima. 

Právní úprava vychází z principu, že kdo nepracoval a neplatil pojistné, bude mít 
nižší dávky než ten, kdo pracoval a pojistné platil v rozsahu potřebném pro nárok na 
důchod.  Opatření  bylo  přijato  už  v  roce  2008,  tedy  v  době,  kdy  byla  nízká 
nezaměstnanost a velký počet volných pracovních míst, zpřísňovaly se podmínky a do 
systému hmotné nouze se promítal zásluhový princip, a to v pozitivním i negativním 
smyslu. Zpřísnění se mělo především týkat osob, které dlouhodobě pobíraly dávky a 
osob, které i  když mohly pracovat,  nepracovaly (a tudíž nebyly účastny pojištění). 
Nebyl tak důvod k jejich zvýhodňování oproti ostatním skupinám obyvatel. Na druhé 
straně lidé těžce postižení zpravidla z objektivních důvodů pracovat nemohou nebo 
práci seženou velmi obtížně, a to zejména v současné době.
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Ministerstvo práce a sociálních věcí upozorňuje, že lidé, kterým byl snížen příspěvek 
na živobytí na existenční minimum proto, že nemají nárok na invalidní důchod pro 
invaliditu třetího stupně, mohou nadále ve stejné výši dostávat doplatek na bydlení ze 
systému pomoci v hmotné nouzi (více na http://www.mpsv.cz/cs/5#djp) a příspěvek 
na bydlení ze systému státní sociální podpory (více na http://www.mpsv.cz/cs/2). V 
neposlední  řadě  je  možné  těmto  osobám  poskytnout,  vždy  po  individuálním 
posouzení, jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci. Lze ji přiznat v různých 
situacích podle zákona o pomoci v hmotné nouzi.

Zákon o pomoci v hmotné nouzi byl koncipován tak, aby ve vztahu ke zdravotně 
postiženým  nabyl  účinnosti  ve  stejné  době  jako  pozitivní  změny  při  posuzování 
nároku na invalidní důchod. Díky změnám v zákoně o důchodovém pojištění jsou od 
ledna  2010  mj.  minimalizovány  případy,  kdy  lidem  nevzniká  nárok  na  invalidní 
důchod. Nově stačí handicapovaným lidem starším 38 let pro přiznání invalidního 
důchodu získat alespoň 10 let důchodového pojištění v posledních 20 letech před 
vznikem invalidity. Vztahuje se to i na osoby, které se staly invalidní před 1. lednem 
2010, ke dni vzniku invalidity jim bylo alespoň 38 let, ale nezískaly potřebnou dobu 
pojištění, a proto jim nevznikl nárok na důchod podle dřívějších právních předpisů. V 
případě, že jejich invalidita trvá, mohou si o invalidní důchod požádat znovu. Kromě 
toho  nově  vznikne  nárok  na  důchod  pro  invaliditu  třetího  stupně  i  poživatelům 
dřívějších  částečných  invalidních  důchodů  transformovaných  od  ledna  2010  na 
invalidní důchody pro invaliditu prvního nebo druhého stupně, kterým nebyl přiznán 
dřívější  plný invalidní  důchod pro nesplnění  podmínky  potřebné doby pojištění,  a 
proto dostávali pouze částečný invalidní důchod. 

Podrobné  informace  lze  získat  na  okresních  (Pražské)  správách  sociálního 
zabezpečení nebo u České správy sociálního zabezpečení – www.cssz.cz.

Štěpánka Filipová, vedoucí oddělení styků s veřejností a tisková mluvčí

 ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ A KARIÉRA 

Podle  údajů  Českého  statistického  úřadu  je  u  nás  celkem  656  tisíc  lidí  se 
zdravotním postižením. Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením (OZP) tvrdí, že daleko více - 750 tisíc až milion. Alarmující je, že 79 % 
těchto osob v ekonomicky aktivním věku vůbec nepracuje, a přitom by chtěli.

1. Strach o invalidní důchod
Dříve byla možnost výdělku vedle invalidního důchodu omezená. Od 1. 1. 2007 toto 
pravidlo neplatí. "můj posudkový lékař říká, že nemůžu pracovat" "Váš lékař porušuje 
vaše práva." Právo pracovat každému zaručuje Listina základních práv a svobod.

2. Nedostatek vhodných míst
Na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí je 1400 volných míst pro zdravotně 
postižené je volných pozic žalostně málo.
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"Na  portálu  prace.cz  máme  1200  životopisů  lidí  se  zdravotním  postižením,  kteří 
hledají práci," Jde o kvalifikované zaměstnance. "Uchazeči chtějí nejvíce pracovat v 
administrativě, tito zájemci tvoří 40 % inzerentů. Následuje prodej a obchod (21 %), 
doprava, logistika a zásobování (18 %). Služby zahrnují 12 % adeptů o práci," 

3. Neznalost personalistů
"Personalisté často nevědí, kdo je osoba zdravotně postižená. Domnívají se třeba, že 
má plnou invaliditu. Neumí si představit, že jde třeba jen o invaliditu částečnou nebo 
o zdravotně znevýhodněnou osobu. ," Problémem je i zákoník práce, který se často 
mění. V praxi personalisté nestačili vstřebat změny z roku 2007 a od té doby proběhlo 
jedenáct novelizací. 

4. Málo flexibilních úvazků
úprava  pracovní  doby.  Česko  je  v  počtu  flexibilních  úvazků  pod  evropským 
průměrem. Výraznou pomocí je možnost práce z domova. Třeba firma Sabté takto 
zaměstnává zdravotně postižené jako telefonní operátory.

5. Bezbariérovost, doprava
I nově postavené budovy nerespektují normy EU. Dalším háčkem je doprava. 

6. Nekalá práce na zkoušku
Firmy  lžou,  když  tvrdí,  že  musejí  zdravotně  znevýhodnění  pracovat  na  zkoušku 
zadarmo. 
"To že má zdravotně postižený pracovat bez smlouvy na zkoušku, je podvod,". Firmy 
si  potřebují  uchazeče  otestovat.  Podívat  se  do  nového  prostředí  je  výhodné  i  pro 
nováčka. Je ale neetické, aby "zkouška" trvala bezplatně třeba tři měsíce. 

7. Neznalost daňových výhod
"Personalisté uvízli na tom, že si myslí, že jediná norma je zákoník práce. Nedívají se 
na  zákon  o  zaměstnanosti,"  firmy  mohou  i  získat  výhody,  když  zaměstnají 
handicapovaného.  Nemusí  odvádět  tak  vysoké  daně,  lze  zřídit  chráněné  pracovní 
místo s příspěvkem od úřadu práce. Někdy je možné získat investice například na 
speciální počítač. 

656  000  tolik  je  podle  Českého  statistického  úřadu  v  Česku  lidí  se  zdravotním 
postižením 

Hana Kejhová 
Více o slevách na dani a dalších příspěvcích na www.karieraweb.cz

Povinnosti firem
Zákon zaměstnavatelům nařizuje zaměstnávat určitý počet lidí se zdravotním 

postižením  -  takzvaný  povinný  podíl.  Na  každých  25  zaměstnanců  na  pracovní 
smlouvu  je  to  jedna  osoba  se  zdravotním  postižením  (OZP),  povinnost  se  týká 
zaměstnavatelů s více než 25 zaměstnanci. 
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Plnit  povinný  podíl  OZP  může  zaměstnavatel  nejen  jejich  zaměstnáváním  v 
pracovním  poměru,  ale  i  odebíráním  výrobků  či  služeb  nebo  zadáváním  zakázek 
zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají více než 50 % OZP, jsou chráněnými pracovními 
dílnami nebo jsou OZP a podnikají jako OSVČ a nezaměstnávají žádné zaměstnance. 
Seznam  zaměstnavatelů  splňujících  dané  podmínky  naleznete  na  stránkách 
http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob/katalogorganizaceozp. 

Poslední možností plnění je peněžní odvod do státního rozpočtu, splatný vždy 
do 15. února dalšího roku. Jeho výše činí za každou OZP, kterou by měla společnost 
zaměstnávat, 2,5násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první 
až  třetí  čtvrtletí  příslušného kalendářního  roku.  Průměrná mzda v  daném období 
roku 2008 byla 22 942 Kč, její 2,5násobek pak 57 355 Kč. 

Všechny vyjmenované způsoby mohou zaměstnavatelé libovolně kombinovat. O 
tom, jak se rozhodli, ovšem musí informovat úřad práce. 

Pokud by zaměstnavatel svou povinnost zaměstnávat OZP nesplnil, odvodu do 
státního rozpočtu by se nevyhnul a navíc by mu hrozila ve správním řízení pokuta až 
ve výši 1 000 000 Kč. 

Jak může zaměstnavatel ušetřit
Sleva  na  dani  z  příjmů  pro  zaměstnavatele  činí  u  částečně  invalidních  a 

zdravotně  znevýhodněných  osob  18  000  Kč  ročně,  u  plně  invalidních  60  000  Kč 
ročně. 

Další  úlevy pro zaměstnavatele postižených měl přinést takzvaný prorodinný 
balíček, který je v tuto chvíli v Poslanecké sněmovně v 1. čtení. Zaměstnavatelé, kteří 
by  zaměstnali  postiženého  na  kratší  úvazek,  by  dostávali  slevu  na  pojistném na 
sociální  zabezpečení  ve  výši  až  1500  Kč  měsíčně  (maximálně  do  výše  skutečně 
odvedeného pojistného zaměstnavatele za daného zaměstnance). 

v z d ě l á v á n í …

 ZAŘÍZENÍ PRO VZDĚLÁNÍ DĚTÍ – MORAVSKOSL. KRAJ 

Přehled zařízení, která poskytují vzdělání postiženým dětem

KARVINÁ 
Mateřská  škola  pro  děti  s  logopedickými  vadami,  bezbariérová  škola  ZŠ  U  Lesa, 
mateřská škola pro děti se zrakovým postižením, někdejší zvláštní škola a nyní ZŠ 
Komenského.  V dalších školách jsou individuálně integrovány děti  s  postižením v 
běžných třídách. 

BOHUMÍN 
Na ZŠ Pudlov a ZŠ Čsl. armády fungují speciální třídy pro skupinovou integraci dětí s 
postižením. V ostatních základních školách funguje individuální integrace. Největší 
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novinkou  letošního  školního  roku  je  otevření  první  třídy  tzv.  Praktické  školy  na 
náměstí Svobody ve Starém Bohumíně. …….,' 

HAVÍŘOV 
V Havířově jsou dvě speciální mateřské školy (Čelakovského a E. Holuba), které jsou 
specializovány na vady řeči. V běžných třídách 4 mateřských škol jsou integrovány 
další děti s autismem a tělesným postižením. Další MŠ je pro zrakově postižené na 
ulici Mozartova, kam chodí rovněž tělesně postižené a autistické děti. 
Základní školy nabízejí jednu speciální třídu na ZŠ Kudeříkové ……. v 8 základních 
školách jsou individuálně integrováni žáci s mentálním postižením - 11 tříd a v nich 
12 žáků. Na 3 základních školách je po jedné třídě s celkem 3 integrovanými žáky se 
sluchovým  postižením,  na  2  ZŠ  po  jednom  integrovaném  žákovi  se  zrakovým 
postižením. V 11 základních školách je integrováno celkem 18 žáků s vadami řeči, v 
dalších 11 ZŠ je 24 žáků s tělesným postižení. Další integrované děti mají vývojové 
poruchy chování nebo učení nebo autismus. Další institucí je dřívější Zvláštní škola, 
nyní ZŠ Mánesova, kam chodí  mimo jiné žáci s lehkým a těžkým nebo hlubokým 
mentálním postižením, autismem, sluchově postižení a tělesně postiženi. 

ORLOVÁ 
Mateřská škola s kapacitou 130 dětí, z toho 40 míst je vyhrazeno dětem s vadami 
řeči,  které  jsou  zařazeny  do  dvou  logopedických  tříd.  Součástí  mateřské  školy  je 
pomocná škola pro mentálně, tělesně a smyslově hendikepované děti ve věku 6 až 18 
let. Druhým zařízením ve městě je někdejší zvláštní škola. 

ČESKÝ TĚŠÍN 
Individuální integraci postižených žáků realizuje každá základní škola ve městě, navíc 
skupinové integraci se věnuje Masarykova základní škola na Komenského. Tato škola 
byla  ……..  přizpůsobena  potřebám  žáků  s  tělesným  postižením.  Žáci  s  lehčím 
stupněm zdravotního postižení se vzdělávají skupinově přímo v této škole, ………  Děti 
s těžkým zdravotním postižením se vzdělávají v elokovaných třídách základní školy . 

 INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Inkluzívní vzdělávání – jaké existují strategie a co mohou ovlivnit sami rodiče?

5.3.2010 - 6.3.2010

Dvoudenní  seminář  společnosti  Inclusion  Europe,  Lebenshilfe,  Aktion  Mensch  a 
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s. věnovaný Úmluvě OSN 
o právech osob se zdravotním postižením se uskuteční v Praze.

Seminář bude zaměřen na článek 24 Úmluvy – Inkluzívní vzdělávání.
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Účastníci  získají  konkrétní  odpovědi  na  tyto  otázky:  jak  jejich  organizace  může 
lobbovat za inkluzívní vzdělávání, jak mohou být odstraněny legislativní a politické 
bariéry, a jaké mají rodiče možnosti. Účastníci se také dozví, jak mohou být rodiče, 
učitelé,  pedagogičtí  pracovníci,  stejně tak jako ministerstva či  politici,  zapojeni  do 
vzájemné spolupráce v procesu inkluzívního vzdělávání. Budou zde prezentovány a 
diskutovány  konkrétní  úspěšné  modely  inkluzívního  vzdělávání.  Důležitým  cílem 
bude rodiče povzbudit a podpořit v jejich boji za inkluzívní vzdělávání. 

Seminář povedou dvě zkušené lektorky: Sonja Uhlman – Down Syndrom Foundation, 
Madrid,  Španělsko  a  Shirley  Young  –  odborná  konzultantka  a  matka  dětí  s 
postižením, Endigburgh, Velká Británie.

Seminář  bude  mimořádnou  příležitostí  především  pro  rodiče  dětí  s  postižením  k 
přípravě strategií, které mohou pomoci implementovat Úmluvu v oblasti inkluzívního 
vzdělávání.

Seminář se uskuteční 5. a 6. března v Praze, je zdarma a mohou se ho zúčastnit i lidé 
ze  střední  a  východní  Evropy.  Pro  účastníky  z  České  republiky  bude  k  dispozici 
tlumočení. Hrazeno je: ubytování, strava a program semináře. Pouze dopravu si platí 
každý sám.

Seminář má omezenou kapacitu, proto Vás prosíme, abyste nám zasílali své přihlášky 
co nejdříve: spmp@seznam.cz

sekretariát Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, 
o.s. , Karlínské nám. 59/12, 186 03 Praha 8
Telefon: 221 890 412 n. 221 890 436, Fax: 224 815 912

l e g i s l a t i v a …

 PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ  

Až o stovky korun se od nového roku u řady příjemců zvýšil příspěvek na bydlení. 
Touto dávkou státní sociální podpory Ministerstvo práce a sociálních věcí přispívá na 
krytí nákladů spojených s bydlením rodin či jednotlivců s nízkými příjmy. 

O změně rozhodla vláda, když navýšila normativní náklady na bydlení, na jejichž 
základě se příspěvek vypočítává. Normativní náklady na bydlení v nájemních bytech 
se  v  roce  2010  zvýšily  zejména  v  souvislosti  s  deregulací  nájemného  oproti 
předchozímu roku o 15 - 27 %. V bytech družstevních a vlastníků vzrostly o 7 - 8%. 
Výše příspěvku na bydlení vždy závisí na konkrétní situaci žadatele.

Na uvedenou státní podporu má nárok vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě
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přihlášen k trvalému pobytu a splňuje další podmínky pro přiznání dávky. Zásadní 
roli přitom hrají průměrné náklady na bydlení a rozhodné příjmy rodiny či jednotlivce 
v předchozím kalendářním čtvrtletí. Na příspěvek mají nárok rodiny či jednotlivci:

• jejichž  náklady  na  bydlení  přesahují  částku  součinu  rozhodného  příjmu  a 
koeficientu 0,30 (pro Prahu 0,35)

• a zároveň součin rozhodného příjmu s koeficientem 0,30 (pro Prahu 0,35) není 
vyšší než hodnota normativních nákladů na bydlení.

Samotná výše příspěvku se stanoví jako rozdíl mezi normativními náklady na bydlení 
a 0,30 (v Praze 0,35)  násobkem rozhodného příjmu. Jsou-li  skutečné náklady na 
bydlení  nižší  než normativní,  odečítá se  příslušný násobek rozhodného příjmu od 
nákladů skutečných.

Náklady na bydlení tvoří u nájemních bytů nájemné a výdaje za plnění poskytované v 
souvislosti  s  užíváním  bytu  a  u  družstevních  a  bytů  vlastníků  tzv.  srovnatelné 
náklady.  Dále  se  do  nich  zahrnují  výlohy  za  energie,  vodné  a  stočné,  odpady  a 
vytápění.  Rozhodný příjem je součet příjmů členů rodiny,  včetně některých dávek 
státní sociální podpory (přídavky na děti, rodičovský příspěvek). Normativní náklady 
na  bydlení  představují  průměrné  náklady  rodiny  či  jednotlivce  na  bydlení  podle 
velikosti obce a počtů osob trvale přihlášených v bytě. Zahrnují částky nájemného 
(pro nájemní byty) nebo tzv. obdobné náklady (pro družstevní byty a byty vlastníků) a 
ceny služeb a energií.

Jejich výše je stanovena v zákoně o státní sociální podpoře diferencovaně podle počtu 
členů  rodiny  a  velikosti  sídla  obce,  ve  které  je  byt.  Nařízením  vlády  se  částky 
normativních nákladů na bydlení vždy k 1. lednu na kalendářní rok mění.

 PŘÍSPĚVEK NA PÉČI

Příspěvek  na  péči  se  poskytuje  podle  rozsahu  potřebné  pomoci  a  potřeby 
sociálních služeb, nikoliv plošně na diagnózu. To platí i pro děti s cukrovkou, jejichž 
životní  situací  se  v  kontextu příspěvku na péči  v  poslední  době zabývala některá 
média. Při hodnocení závislosti postižených lidí do 18 let věku se podle zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, porovnává rozsah, intenzita a náročnost pomoci 
a dohledu ve vztahu k fyzicky zdravému člověku stejného věku. Stupněm závislosti se 
rozumí to, do jaké míry je člověk kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu 
závislý na pomoci jiné fyzické osoby při péči o sebe sama a při zajištění soběstačnosti. 

Tyto a další souvislosti budou tématem jednání ministra práce a sociálních věcí 
Petra Šimerky se zástupci občanského sdružení „Dítě s diabetem“ a rodičů dětí  s 
cukrovkou.  Inicioval  ho  Petr  Šimerka  a  na  ministerstvu  práce  a  sociálních  věcí 
(MPSV) se uskuteční tento pátek, tedy 12. února 2010.
MPSV  situaci  s  poskytováním  příspěvku  na  péči  analyzovalo.  Zjistilo,  že  petice 
sdružení „Dítě s diabetem“, o které informovala média a kterou zatím MPSV nemá 
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oficiálně  k  dispozici,  může  být  důsledkem  přechodných  ustanovení  zákona  o 
sociálních službách.

Ta mimo jiné stanovila (konkrétně v § 120 odst. 3 zákona), že dítě, které se 
podle  předpisů  platných  před  1.  lednem  2007  považovalo  za  dlouhodobě  těžce 
zdravotně  postižené  vyžadující  mimořádnou  péči,  se  automaticky  po  tomto  datu 
začalo považovat za osobu závislou ve III. stupni. V praxi to znamenalo, že takovému 
dítěti náležel příspěvek na péči 9 000 Kč, a to až do kontroly posouzení zdravotního 
stavu, která mohla stanovit jiný stupeň závislosti, a tedy i jinou výši příspěvku. Podle 
dostupných informací právě k tomu dochází v souvislosti s kontrolami zdravotního 
stavu u některých dětí s diabetem.

Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách nahradil od roku 2007 
někdejší příspěvek při péči o osobu blízkou nebo jinou osobu a zvýšení důchodu pro 
bezmocnost.  Systém posuzování stupně závislosti  pro účely přiznání  příspěvku na 
péči  umožňuje  posoudit  potřebu  pomoci  ve  vztahu  ke  všem druhům zdravotních 
postižení.  S rostoucím věkem dítěte,  kdy je  více  soběstačné,  což lze  považovat  za 
významně pozitivní, může dojít ke snižování stupně závislosti, popřípadě i k neuznání 
I. Stupně závislosti.

Stupeň závislosti hodnotí lékařská posudková služba (LPS) individuálně u každého 
člověka.  Zdravotní  stav  znovu  kontroluje  zpravidla  v  době,  kdy  končí  platnost 
předchozího  posudku.  Snahou  posudkových  lékařů  i  samotného  MPSV  je  citlivý 
přístup tak, aby peníze - v případě splnění všech zákonných podmínek pro přiznání 
příspěvku na péči - šly skutečně tam, kde jsou třeba.

V kontextu s příspěvkem na péči  je  třeba připomenout několik  změn, které 
zavedlo MPSV a které významně usnadnily rodinám se zdravotně postiženým dítětem 
zejména s tzv. metabolickými vadami (tedy mj. i s cukrovkou) přístup k sociálním 
dávkám. Nejdříve to od 1. března 2008 byla novela vyhlášky č. 207/1995 Sb. Díky ní 
mají rodiny se zdravotně postiženým dítětem ve více případech než dosud nárok na 
rodičovský  příspěvek.  Od  srpna  2009  se  pak  díky  novele  zákona  o  sociálních 
službách snížil počet úkonů, které zakládají nárok na přiznání příspěvku na péči pro 
děti do 18 let. Na dávku tak více než dříve dosáhnou především chronicky nemocné 
děti, například diabetem, fenylketonurií, celiakií či s nádorovým onemocněním apod. 

Nárok na příspěvek na péči v I. stupni nově vznikl cca 1 600 dětem a až 1 000 
dětí  do  18  let  mohlo  začít  nově  dostávat  příspěvek  na  péči  ve  stupni  II,  místo 
stávajícího stupně I. Změny v praxi znamenaly, že zatímco v prosinci 2008 příspěvek 
na péči pro I. Stupeň závislosti dostávalo 4 352 lidí do 18 let, o rok později jich bylo 
už 5 944. Dávku pro II. stupeň dostávalo koncem roku 2008 celkem 2 758 lidí do 18 
let, o rok později se jednalo o 3 709 příjemců. Do roku 2006 někdejší příspěvek při 
péči o blízkou nebo jinou osobu pobíralo cca 15 tisíc lidí do 18 let, v letech 2008 - 
2009 byla závislost,  která je předpokladem pro přiznání současného příspěvku na 
péči, uznána u cca 19 - 20 tisíc lidí do 18 let.
Štěpánka Filipová, vedoucí oddělení styků s veřejností a tisková mluvčí
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 ZAMĚSTNÁNÍ POŽIVATELŮ STAROBNÍHO DŮCHODU

Zaměstnávání poživatelů starobního důchodu v pracovněprávních vztazích na dobu 
určitou od 1. ledna 2010 

Tato informace je zaměřena na problematiku sjednávání pracovních poměrů na 
dobu určitou s poživateli starobního důchodu v souvislosti se změnou právní úpravy, 
k níž došlo od 1. ledna 2010 v § 37 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém 
pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

1. Legislativní změna v § 37 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění
Dnem 1. ledna 2010 nabyl účinnosti zákon č. 306/2008 Sb., kterým se mění 

zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další zákony. Tímto zákonem byla ode dne jeho účinnosti zrušena 
podmínka stanovená v  § 37 odst.  1 zákona o důchodovém pojištění,  připouštějící 
možnost  výplaty starobního důchodu v souběhu s příjmem z výdělečné činnosti  v 
pracovněprávním vztahu jen tehdy, jestliže byl tento pracovněprávní vztah (pracovní 
poměr nebo dohoda o pracovní činnosti) sjednán na dobu určitou, nejdéle však na 
dobu jednoho roku, lze-li jej podle zvláštních právních předpisů na tuto dobu sjednat. 
Uvedená podmínka zakládala výjimku z obecného pravidla pro uzavírání pracovních 
poměrů  na  dobu  určitou  podle  §  39  odst.  2  zákoníku  práce,  podle  něhož  trvání 
pracovního poměru mezi týmiž účastníky je možné sjednat celkem na dobu nejvýše 2 
let  ode dne vzniku tohoto pracovního poměru; to platí  i  pro každý další  pracovní 
poměr na dobu určitou sjednaný v uvedené době mezi týmiž účastníky. Tato výjimka 
stanovená v § 39 odst. 3 písm. a) zákoníku práce a spočívající  v tom, že citované 
obecné pravidlo  pro trvání  pracovního  poměru na dobu určitou se nevztahuje  na 
případ, kdy dochází k pracovnímu poměru na dobu určitou podle zvláštního právního 
předpisu nebo kdy zvláštní právní předpis stanoví pracovní poměr na dobu určitou 
jako podmínku pro vznik dalších práv (s odkazem např. na § 37 odst. 1 zákona o 
důchodovém pojištění).

2. Jaká pravidla platí pro zaměstnávání poživatelů starobního důchodu od 1. 
ledna 2010?

Jestliže od 1.1.2010 zvláštní  (jiný)  právní  předpis,  v tomto případě zákon č. 
155/1995  Sb.,  o  důchodovém  pojištění,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  úpravu 
zvláštních  podmínek  pro  výplatu  starobního  důchodu  v  souběhu  s  výdělečnou 
činností v pracovním poměru nebo na dohodu o pracovní činnosti sjednaných jen na 
dobu  určitou,  nejdéle  na  dobu  1  roku,  již  neobsahuje,  vztahuje  se  na  pracovní 
poměry na dobu určitou i v případě starobních důchodců od 1. ledna 2010 obecná 
právní úprava, která však nemůže působit zpětně, tzn. na pracovní poměry na dobu 
určitou,  které  vznikly  za  právního  stavu  účinného  do  31.12.2009.  Bylo-li  trvání 
pracovního  poměru na  dobu  určitou  s  poživatelem starobního  důchodu  sjednáno 
před 1.1.2010,  skončí  doba trvání  tohoto pracovního poměru uplynutím sjednané 
doby podle § 48 odst. 2 zákoníku práce.
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Vznikne-li  po  31.12.2009  nový  pracovní  poměr  na  dobu  určitou  nebo  dojde-li  k 
prodloužení jeho trvání, může takový pracovní poměr podle § 39 odst. 2 zákoníku 
práce  trvat  celkem nejvýše  po  dobu  dvou  let  ode  dne  vzniku  tohoto  pracovního 
poměru;  to  platí  i  pro  každý  další  pracovní  poměr  na  dobu  určitou  sjednaný  v 
uvedené době  mezi  týmiž  účastníky.  Jestliže  od skončení  předchozího  pracovního 
poměru  na  dobu  určitou  uplynula  doba  alespoň  6  měsíců,  k  předchozímu 
pracovnímu poměru se nepřihlíží.

3. Jak v roce 2010 postupovat při sjednávání dalšího trvání pracovního poměru 
na dobu určitou uzavřeného s poživatelem starobního důchodu před 1. lednem 
2010?
Přestože  na  řešení  této  otázky  existovalo  více  právních  názorů,  přiklání  se 
Ministerstvo práce a sociálních věcí nyní s ohledem na nejnovější soudní judikaturu k 
následujícímu stanovisku:

S přihlédnutím k rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 22.10.2009, sp. 
zn.  21  Cdo  69/2008,  kterým  byla  řešena  otázka  posuzování  plnění  podmínek 
stanovených pro uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou (nyní podle § 39 odst. 
2 zákoníku práce) v souvislosti se změnou právní úpravy, lze vyjádřit právní názor, 
podle něhož pracovní poměr sjednaný s poživatelem starobního důchodu na dobu 
určitou  za  podmínek  stanovených  v  §  37  odst.  1  zákona  č.  155/1995  Sb.,  o 
důchodovém pojištění,  ve znění účinném do dne 31.12.2009, lze právním úkonem 
učiněným  po  dni  1.1.2010  prodloužit  nebo  opakovaně  sjednat  –  s  výjimkami 
uvedenými v § 39 odst.  3 a 4 zákoníku práce – pouze na dobu nejvýše dvou let, 
počítanou ode dne 1.1.2010.

Dojde-li tak na základě dohody smluvních stran podle § 40 odst. 1 zákoníku práce k 
prodloužení  doby  trvání  pracovního  poměru  na  dobu  určitou,  který  poživateli 
starobního  důchodu  vznikl  před  1.1.2010  (tj.  dodatkem  ke  stávající  pracovní 
smlouvě), bude třeba do celkové doby dvou let trvání pracovního poměru na dobu 
určitou (§ 39 odst. 2 zákoníku práce) započíst dobu trvání pracovního poměru, která 
uplynula  ode  dne  1.1.2010.  Totéž  platí,  dojde-li  k  uzavření  nového  pracovního 
poměru na dobu určitou v situaci, kdy od skončení předchozího pracovního poměru 
na dobu určitou (po 1. lednu 2010) neuplynula doba alespoň 6 měsíců.

Na závěr je třeba pro úplnost upozornit, že uvedená legislativní změna v zákoně o 
důchodovém  pojištění  ve  svém  důsledku  znamená,  že  jestliže  výplatě  starobního 
důchodu  nebrání  existence  pracovního  poměru  na  dobu  neurčitou,  může 
zaměstnanec, který za trvání takového pracovního poměru splnil podmínky nároku 
na přiznání starobního důchodu, v tomto pracovním poměru beze změny setrvat i 
nadále a současně pobírat starobní důchod. Dosažení důchodového věku ani splnění 
podmínek  nároku  na  starobní  důchod  nezakládají  výpovědní  důvod  ze  strany 
zaměstnavatele.

Autor: Odbor 51
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v o l n ý  č a s … . . .

 ITÁLIE 

Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje, o. s., pracoviště v Písku

ITÁLIE 
Porto Santa Margherita

Poloha : 
moderní šestipatrová budova s bazénem, v klidné části letoviska, pouhých 70 m od 
pláže

Termín: 20. 8. 2010 – 29. 8. 2010
  

Cena: 4 900,-Kč v apartmánu pro 4 / os.
Cena: 4 250,-Kč v apartmánu pro 6 / os.

                            

Cena zahrnuje: 7x ubytování, dopravu autobusem MAN, spotřeba energií,  
                          služby delegáta, zákonné pojištění CK

Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh do zahraničí 
                              (198,-Kč dospělí, 99,-Kč dítě do 15 let)
                              

Informace: Ivana Urbanová
                  tel.: 382 212 343, 722 938 707  

zpravodaj ARPZPD ČR, o.s. –únor 2010
strana 14



Redakční rada:
Martina Smolíková, Marie Havlíčková

 ( 224 817 438, 224 817 393)
Vydává Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR,o.s.

Karlínské nám. 12
186 03 Praha 8 – Karlín

(pro vlastní potřebu)
fax: 224 817 438   e-mail: asociace@arpzpd.cz   http:// www.arpzpd.cz

zpravodaj ARPZPD ČR, o.s. –únor 2010
strana 15

http://www.arpzpd.cz/

