
PŘÍLOHA  ZPRAVODAJE  I / 2016 

     Rok s rokem se sešel a je čas zhodnotit roční práci 
Společenského klubu Lidečko. 

     Celoroční práce Společenského klubu se řídila plá-
nem kulturních akcí, který byl sestaven na základě akcí, 
které si naplánovaly jednotlivé složky pracující v naší 
obci. 

     První akcí, která je zařazena do kulturního kalendáře 
se svým pevným termínem, je Tříkrálová sbírka. I v roce 
2015 vyrazilo několik skupinek „Tří králů“ po obci, aby 
vybraly finanční prostředky pro Charitu, a ta je poté roz-
dělila potřebným. Lidečko opět nezklamalo a v obci se 
vybralo 93 271 Kč, nejvíce ze všech obcí, ve kterých 
Charita Vsetín TKS organizuje. Tímto děkujeme našim 
koledníkům a vedoucím skupinek. 

     Měsíc leden, jako každoročně, vyplnila plesová sezo-
na. Svůj ples uspořádaly jako každý rok tyto složky: Ju-
nák - tentokrát v černo-bílém stylu, dále Myslivecké 
sdružení Černava, Klub přátel školy - organizačně zajiš-
ťoval jak Dětský karneval, tak Maškarní ples pro dospě-
lé, Farnost Lidečko uspořádala svůj Farní ples a také 
Společenský klub Lidečko ve spolupráci s Obcí Lidečko 
uspořádal Společenský ples. Po mnoha letech, kdy Spo-
lečenský ples byl posledním plesem v sezoně, došlo 
v roce 2015 ke změně. Pro Společenský ples jsme zvolili 
termín 1. plesu v obci. A změna se vyplatila. Ples měl 
dobrou účast a i po organizační stránce měl dobrou úro-
veň a nezklamala ani domácí Lidečanka, která na tomto 
plese hrála. I ostatní pořádající složky hodnotily své ple-
sy jako zdařilé.  

     O ukončení období plesů a veselí se postarali místní 
hasiči, kteří zorganizovali fašankový průvod – dvě po-
četné skupiny masek doprovázené dechovou hudbou Li-
dečanka prošly celou vesnicí a ukončily masopustní ob-
dobí, které trvá od Tří králů do Popeleční středy.  

     V tomto měsíci proběhlo také vítání občánků naroze-
ných v roce 2014. Mezi občany Lidečka jsme přivítali 12 
občánků narozených v roce 2014 a jednoho občánka na-
rozeného v roce 2013. 

     V únoru uspořádal KPŠ ve spolupráci se ZŠ Lidečko 
a LTK Lidečko Den na sněhu. Počasí přálo a děti i do-
spělí si užili sněhových radovánek.  

     Poslední únorový den uspořádala sportovní komise 
turnaj ve stolním tenise, ve kterém si zasoutěžily děti i 
ženy. Největší skupina soutěžících byla však skupina 
mužů, kterých se sešlo na 40. 

     Měsíce březen a duben jsou měsíce, kdy se příroda 
probouzí ze zimního spánku. Proto i Společenský klub 
Lidečko organizuje brigády na úklidu obce po zimě. Jed-
notlivé složky si mezi sebou rozdělí obec tak, aby byl 
proveden základní úklid ploch obce – uhrabány trávníky, 

okopány záhony, umeteny chodníky a cesty, ostříhány 
keře. Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří se na 
tomto úklidu podíleli a pomohli tak vedení obce 
s úklidem obce.   

     MS ČČK uspořádala začátkem března ve Společen-
ském centru „Odpoledne pro ženy“, na kterém byly 
k dispozici kadeřnice, kosmetičky, masérky, pedikérky, 
manikérka, vizážistka a výživová poradkyně. Toto odpo-
ledne se ženám velmi líbilo. 

     V březnu seznámily mladé zdravotnice děti v místní 
mateřské škole se základy první pomoci. Děvčata zapoji-
la děti do své přednášky formou hry. Akce byla hodno-
cena velmi pozitivně. Skauti uspořádali v tomto měsíci 
pro děti i dospělé turnaj deskových her. 

     V květnu se mladí zdravotníci I. a II. stupně se      
zúčastnili okresní soutěže Hlídek mladých zdravotníků 
ve Vsetíně a opět obě družstva uspěla –  ze soutěže si 
přivezla 3 poháry (děvčata I. stupně za 1. a 3. místo, a 
děvčata z II. stupně obsadila 2. místo). Mladé zdravotni-
ce z I. stupně postoupily do krajského kola ve Znojmě, 
kde obsadily 1. místo a ve dnech 12. - 14. 6 se zúčastnily 
celorepublikového kola v České Třebové, kde opět ne-
zklamaly a obsadily pěkné 2. místo. Gratulujeme. 

     V neděli 7. června 2015 proběhl v Lidečku v Račném 
Dětský den. Odpoledni plném her a soutěží předcházela 
u kapličky sv. Anežky České tradiční mše svatá za 
všechny složky v naší obci, za rodiny a za všechny živé a 
zemřelé farníky z osady Račné. Po mši svaté byli všichni 
pozváni na mysliveckou chatu na guláš, který uvařili 
myslivci z Mysliveckého sdružení Černava. Po obědě 
začalo očekávané soutěžení a hraní tentokrát pod názvem 
„Robinson Crusoe“. Této akce se zúčastnilo na 120 dětí. 
Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci jak mše 
svaté, tak celého odpoledne, především skautům za pří-
pravu her a soutěží, rodičům z KPŠ za zajištění občer-
stvení, děvčatům ze scholy za výdej odměn a cen, mys-
livcům za guláš, KDU-ČSL a Zahrádkářům za organizaci 
výdeje jídla. děvčatům ze zdravotnického kroužku za 
doprovodný program a všem ostatním. 

     V červnu KPŠ při ZŠ Lidečko uspořádal již tradiční 
Dětský den spojený se spaním ve Společenském centru. 
Pro děti byl připraven pestrý celodenní program. Z této 
akce odcházeli v sobotu ráno děti i pořadatelé velmi spo-
kojeni. 

     První neděle v červenci patřila již 26. ročníku Mezi-
národního festivalu dechových hudeb, na kterém vystou-
pily kapely: ZUŠ Valašské Klobouky, Fryštácká Javoři-
na, Záhorienka, Vacenovjáci a místní Lidečanka. Po 
skončení festivalu následovala taneční zábava 
s Vacenovjáky. 

ZPRÁVA SPOLEČENSKÉHO KLUBU LIDEČKO ZA ROK 2015 



     Se začátkem prázdnin skončil našim fotbalistům další 
fotbalový ročník 2014/2015. Vedení SK Lidečko – oddí-
lu kopané hodnotilo ve všech svých týmech jarní část 
sezony dobře. 

     První srpnová neděle patřila hasičům. V areálu pod 
Čertovými skalami se konal již 46. ročník soutěže „O 
putovní pohár Čertových skal“. Této soutěže se zúčastni-
lo několik desítek hasičských družstev z blízka i okolí a 
hasiči byli velmi spokojeni, že se akce zdařila. První ne-
děli v září uspořádali hasiči „Druhý ročník hasičské sou-
těže veteránů“, která proběhla dle starých pravidel, a tra-
sa soutěže vedla do kopce k Čertovým skalám. Obě tyto 
akce byly ze strany pořadatelů hodnoceny jako zdařilé. 

     Období školních prázdnin je období dovolených a 
letních táborů. Ukončením každého skautského roku je 
stanový tábor. Skauti uspořádali pro své členy opět tábor 
v údolí Brodská v Novém Hrozenkově s aktivním pro-
gramem od prvního do posledního dne tábora. Svůj tábor 
však měli také ministranti a scholička. Tímto bych chtěla 
poděkovat všem, kteří tyto akce připraví, zorganizují a 
svůj volný čas věnují práci s dětmi a mládeží. 

     Akcí, která má svůj pevný termín v měsíci říjnu, 
je Beseda s důchodci. Na toto posezení přišlo na 150 
seniorů. O dění v obci a plánech na další rok seznámil 
seniory starosta obce Ing. Ryza a místostarosta p. Kulí-
šek. Velmi bohatý a zábavný program si připravili naši 
Nebojsové pod vedením p. Kopečkové. Dále zde vystou-
pily dětské břišní tanečnice a mladí karatisté. Poté již 
následovala volná zábava se skupinou Fanynka. 

     10. října se uskutečnil již 10. ročník Setkání schol 
v Lidečku. Na tuto akci přijelo 15 schol z blízka i vzdá-
lenějších míst.  

     Měsíc listopad jsme zahájili 10. Lidečskovským jar-
markem, který nabízel zabijačkové speciality, ručně dě-
lané výrobky, výrobky chráněných dílen, Dětského do-
mova Smolina, produkty našich občanů a prezentaci slo-
žek v obci. 

     V neděli 14. listopadu se ve Společenském centru 
konal již 6. Dětský krojovaný bál, který uspořádalo  Obč. 
sdružení Lidčan, soubory Malý Valášek z Lidečka a Va-
lášek z Horní Lidče. Bál je přehlídkou folkloru, různoro-
dosti krojů a nadšení dětí z valašských tanců a písní, což 

ocenili hlavně dospělí účastníci bálu. 

     Hlavní akci Společenského klubu v měsíci prosinci 
bylo uspořádání Vánočního koncertu dechové hudby 
Lidečanka. Výtěžek z dobrovolného vstupného byl určen 
pro Tomáška Bojdu, který trpí vzácnou genetickou va-
dou - CCHS nazývanou Ondinina kletba, ke které se při-
daly ještě vady sluchu i zraku. Velký sál Společenského 
centra byl zaplněn do posledního místa a dechová hudba 
Lidečanka nám toto odpoledne zpříjemnila nejen koleda-
mi, vánočními písněmi, ale také procítěným mluveným 
slovem. Výtěžek tohoto koncertu činil 28 200 Kč.  Tato 
částka byla předána rodičům Tomáška přímo na koncer-
tu. 

     Dále bych chtěla vzpomenout vystoupení Nebojsů na 
Společenském večeru železničářů ve Společenském cent-
ru a také jejich účast na turnaji v pétanque.  

     Dále nás velmi potěšil kolektiv místních zahrádkářů, 
který omladil svůj kolektiv, dal do pořádku obecní sad a  
vybudoval technické zázemí s malým posezením.  

     Těší nás, že se podařilo najít hasičům to správné ve-
dení pro mladé hasiče, kteří se s vervou zapojili do sou-
těží. Fotbalisté také nezahálí a připravují jak děti 
v přípravce, tak žáky a dorostence a snaží se, aby se fot-
bal v Lidečku hrál na vyšší úrovni. Také myslivci mají 
svůj dorost, který se aktivně učí poznávat přírodu, žít 
v souladu s přírodou. Nesmím zapomenout na skauty, 
kteří se aktivně věnují práci s mládeží, připravují pro děti 
různé aktivity a tak vyplňují jejich volný čas. 
V neposlední řadě chci vzpomenout naši scholičku, která 
patří početně k největším skupinkám dětí.  

     O naší obci je známo, že obec je bohatá nejen na po-
čet společenských složek působících v obci, ale také na 
počet akcí, které tyto složky pořádají. Toto je jen částeč-
ný výčet akcí, které uspořádal Společenský klub Lidečko 
a jednotlivé složky. Ve zprávě není možno obsáhnout 
všechny akce v obci, ale všichni víme, co děláme, kte-
rých akcí se zúčastňujeme.  

     Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří tyto akce 
připravují, zajišťuji, sponzorují, organizují a hlavně se 
zúčastňují, a popřát jim hodně elánu do dalších období. 

Ing. Marcela Unzeitigová 

vedoucí Společenského klubu Lidečko 

• Příspěvek na péči je pravidelná měsíční dávka sloužící osobám, které se nacházejí v dlouhodobě nepřízni-
vém zdravotním stavu a nezvládají péči o svoji osobu, a při zajištění soběstačnosti. 

• Příspěvek je určen na úhradu nákladů spojených se zajištěním péče a pomoci od osoby blízké, asistenta soci-
álních služeb nebo od poskytovatele sociálních služeb (pečovatelské služby, osobní asistence apod.).  

• Příspěvek na péči vyplácí kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR – pobočka Vsetín, ta také vydává rozhodnutí 
o přiznání dávky a stupni závislosti žadatele. 

 
Příspěvek na péči je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují po-
moc jiné osoby při zvládání základních životních potřeb. 

PŘÍSPĚVEK NA PÉČI - SOUHRNNÉ INFORMACE 



VÝŠE PŘÍSPĚVKU 

     Uvedené částky příspěvku na péči lze zvýšit o částku 2 000 
Kč za kalendářní měsíc.Zvýšení se týká rodin s dětmi, náleží 
z důvodu nízkého příjmu nebo jako podpora dětí ve věku od 4 
do 7 let věku ve stupni závislosti III. nebo IV. 
 

STUPNĚ ZÁVISLOSTI 
U OSOB DO 18 LET VĚKU 

• I stupeň – lehká závislost – potřeba každodenní mimo-
řádné péče z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravot-
ního stavu při třech základních životních potřebách. 

• II. stupeň – středně těžká závislost - potřeba každodenní 
mimořádné péče z důvodu dlouhodobě nepříznivého 
zdravotního stavu při čtyřech nebo pěti základních ži-
votních potřebách. 

• III. stupeň – těžká závislost - potřeba každodenní mi-
mořádné péče z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdra-
votního stavu při šesti nebo sedmi základních životních 
potřebách. 

• IV. stupeň – úplná závislost - potřeba každodenní mi-
mořádné péče z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdra-
votního stavu při osmi až devíti základních životních 
potřebách. 

 

U OSOB STARŠÍCH 18 LET VĚKU 
• I. stupeň – lehká závislost - každodenní pomoc nebo 

dohled z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 
stavu při třech nebo čtyřech základních životních po-
třebách. 

• II. stupeň – středně těžká závislost - každodenní pomoc 
nebo dohled z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravot-
ního stavu při pěti nebo šesti základních životních po-
třebách. 

• III. stupeň – těžká závislost - každodenní pomoc nebo 
dohled z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 
stavu při sedmi nebo osmi základních životních potře-
bách. 

• IV. stupeň – úplná závislost - každodenní pomoci nebo 
dohled z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 
stavu při devíti nebo deseti základních životních potře-
bách. 

 

ZPŮSOB POSUZOVÁNÍ ZÁVISLOSTI 
• Posudkoví lékaři popisují jen 10 ucelených a věcně sou-

visejících oblastí každodenního života člověka, jak dokáže 
zvládnout základní životní potřeby. 

• Zdravotní stav se posuzuje v těchto 10 základních život-
ních potřeb: 

ο mobilita 

ο orientace 

ο komunikace 

ο stravování 
ο oblékání a obouvání 
ο tělesná hygiena 

ο výkon fyziologické potřeby 

ο péče o zdraví 
ο osobní aktivity 

ο péče o domácnost ((nehodnotí se u osob mladších 
18 let) 

 

POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU 
V PRAXI 

• Sociální pracovníci Úřadu práce ČR – pobočka Vsetín, 
provádějí sociální šetření v přirozeném prostředí žadate-
le o příspěvek. 

• Sociální pracovník zjišťuje schopnost samostatného ži-
vota osoby v přirozeném prostředí. 

• Zdravotní stav žadatele o příspěvek posuzuje Lékařská 
posudková služba (LPS) na základě žádosti kontaktního 
pracoviště ÚP ČR – obvodní lékař zašle zprávu o vašem 
zdravotním stavu. 

• Při posuzování se bere v úvahu dlouhodobě nepříznivý 
zdravotní stav žadatele a jeho funkční dopad na schop-
nost zvládat základní životní potřeby. 

• Na základě nálezů praktického i odborných lékařů, vý-
sledku sociálního šetření, případně funkčního vyšetření. 
Lékař LPS příslušné Okresní správy sociálního zabezpe-
čení (OSSZ) podklady vyhodnotí a vypracuje zdravotní 
posudek o stupni závislosti. 

 

JAK ZAŽÁDAT O PŘÍSPĚVEK - KDO O 
PŘÍSPĚVKU ROZHODUJE A JAKÉ TISKO-

PISY JSOU TŘEBA? 
 

• O příspěvku rozhodují kontaktní pracoviště Úřadu práce 
ČR (http://portal.mpsv.cz/upcr/kp). 

• Žadatel o příspěvek musí vyplnit potřebné formuláře – 
Žádost o přiznání příspěvku na péči a formulář – Ozná-
mení o poskytovateli pomoci. Dále tiskopisy, které žada-
tel obdrží na kontaktním pracovišti ÚP ČR, konkrétně ve 
Vsetíně, ulice Mostecká 303, vchod od bazénu, oddělení 
dávek pro osoby se zdravotním postižením, příspěvek na 
péči, telefon: 950 173 576, 777 509 593.  

      (http://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/welcome) 

• Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR vydávají rozhod-
nutí na základě vypracovaného zdravotního posudku 
Lékařskou posudkovou službou ČSSZ (LPS ČSSZ), 
podkladem pro vypracování zdravotního posudku jsou 
aktuální lékařské zprávy a písemný záznam ze sociálního 
šetření. 

JAKÁ JSOU MÁ PRÁVA A POVINNOSTI V PRŮBĚ-

HU ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PŘÍSPĚVKU NA PÉČI? 

• Žadatel má právo přizvat k sociálnímu šetření další osobu 
(např. rodinného příslušníka, pracovníka příslušné organi-
zace), která ho v průběhu sociálního šetření může podpořit 
a případně mu pomoci se na šetření připravit. 

• Žadatel má právo podat odvolání proti výsledku rozhodnu-
tí. 

VĚK 

STUPEŇ ZÁVISLOSTI 
(v Kč/měsíc) 

I. 
 

lehká 

II. 
 

středně těžká 

III. 
 

těžká 

IV. 
 

úplná 

do 18 let 3 000 6 000 9 000 12 000 

 nad 18 let 800 4 000 8 000 12 000 



hradí zdravotní a sociální pojištění. 
 

3. Kdo může příspěvek na péči žadateli vyřídit? 
• soudem stanovený opatrovník (u občanů zbavených způ-

sobilosti k právním úkonům) 
• osoba pověřená na základě plné moci od žadatele 

( v případě, že je žadatel schopen podpisu, není nutná plná 
moc k podání žádosti např. pečující osobou) 

• zákonný zástupce nezletilého dítěte 
• žadatel může zaslat vyplněnou žádost poštou 
 

4. Pobírám příspěvek na péči a jsem hospitalizován. Co 
musím udělat? 
     Ze zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
vyvstává povinnost hlásit veškeré změny (hospitalizace, změ-
na trvalého bydliště, změna výplaty, změna poskytovatele, 
apod.) do 8 dnů na kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR. 
Informovat o změnách lze: 

• osobním předáním písemného oznámení 
• písemně 
• e-mailem s elektronickým podpisem 

     Jestliže je osoba s příspěvkem na péči hospitalizovaná déle 
jak jeden celý kalendářní měsíc, příspěvek není v daném mě-
síci vyplacen. Po propuštění z nemocnice je nutné doložit 
délku hospitalizace potvrzením o pobytu nebo propouštěcí 
zprávou. 
 

5. Pečuji o osobu, která má příspěvek na péči, jsem tedy 
sociálně a zdravotně pojištěn? 
     Osoby pečující jsou zdravotně i sociálně pojištěny 
v případě, že pečují o osoby s přiznaným příspěvkem na pé-
či ve stupni II. – IV. Pojištěny jsou i osoby pečující o osoby 
mladší 10 let závislé ve stupni I. Doba péče je započítávána 
jako tzv. náhradní doba důchodového pojištění. 
 

6. Mám příspěvek na péči, ale můj stav se zhoršil, jak situ-
aci řešit? 
     Jestliže máte stanovený stupeň závislosti a váš zdravotní 
stav se zhoršil, můžete podat „Návrh na změnu výše přiznané-
ho příspěvku na péči“. Formulář je k dispozici na kontaktním 
pracovišti Úřadu práce ČR nebo na stránkách Ministerstva 
práce a sociálních věcí. Máte tak možnost získat vyšší stupeň 
příspěvku.  
     Bude u vás opět provedeno sociální šetření a váš zdravotní 
stav budou posuzovat lékaři Okresní správy sociálního zabez-
pečení. 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 
 

• Výše uvedený text uvádí pouze zjednodušené podmínky 
pro poskytnutí dávky. Úplnou informaci naleznete 
v právních předpisech, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách. 

• Přijetí žádosti ani vydání formuláře vám nemůže být 
odepřeno. Pouze na základě podané žádosti a po zhodno-
cení plnění podmínek může být rozhodnuto, zda máte ne-
bo nemáte na dávku nárok. 

• V případě nesouhlasu s rozhodnutím, máte možnost podat 
opravný prostředek (odvolání). Věnujte pozornost infor-
macím uvedeným v „Poučení“ rozhodnutí (oznámení). 

• Věnujte pozornost celému rozhodnutí (oznámení). Nalez-
nete tam řadu praktických informací i upozornění na ně-
které povinnosti, které máte i po přiznání dávky nebo prů-
kazu osoby se zdravotním postižením. 

• Hlaste změny, nezatajujte skutečnosti! 
• Pamatujte, že i nepříznivé situace mají svá řešení. 

• Žadatel má povinnost ohlásit (písemně, telefonicky, úst-
ně)  úřadu jakoukoli změnu ve skutečnostech, které jsou 
určující pro trvání nároku na příspěvek (změnu poskytova-
tele sociální služby, pobyt v pobytovém zařízení delší než 
30 dní), a to do 8 dnů od změny skutečnosti. Pokud toho 
není žadatel schopen, přechází tato povinnost na osobu, 
která mu zabezpečuje pomoc nebo pobytové zařízení, 
kde klient žije. 

• Povinností žadatele je umožnit provedení sociálního nebo 
zdravotního šetření. 

• Povinností žadatele je správně využívat příspěvek na péči 
(tedy jen na nákup služeb od poskytovatelů sociálních 
služeb, které uvedl ve formuláři „Oznámení o poskytova-
teli pomoci“). 

• Pokud se žadatel odmítne podrobit některé z výše uve-
dených procedur důležitých pro posouzení oprávněnos-
ti příspěvku, tj. nedá písemné svolení nebo neumožní 
provedení sociálního či zdravotního posouzení, pak 
ztrácí možnost získat příspěvek na péči. 

 

JAKÁ JSOU PRÁVA A POVINNOSTI ÚŘEDNÍ-

KŮ, KTEŘÍ ROZHODUJÍ O PŘIZNÁNÍ PŘÍ-

SPĚVKU NA PÉČI? 
 

• Pracovníci kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR mají 
právo kontrolovat způsob využití příspěvku. Při provedení 
kontroly je příjemce příspěvku povinen na žádost úřadu 
prokázat, že prostředky z příspěvku na péči byly vyplace-
ny osobě, která mu poskytuje péči. Takové prokázání mů-
že správní úřad požadovat maximálně 1 rok zpětně. 
V případech zneužívání příspěvku může být nárok na 
výplatu příspěvku zastaven nebo odejmout. 

• Sociální pracovníci kontaktního pracoviště Úřadu práce 
ČR mají právo pozastavit vyplácení příspěvku na péči, 
pokud je komplexní péče o žadatele zajištěna v lůžkových 
zdravotnických zařízeních. Toto platí v případech, kdy 
doba pobytu činí alespoň jeden celý kalendářní měsíc. 
Příjemce příspěvku je povinen nástup do těchto zaříze-
ní do osmi dnů nahlásit kontaktnímu pracovišti Úřadu 
práce ČR. Pokud toho z různých důvodů není schopen, 
pak má tuto povinnost ta osoba, která zabezpečuje po-
moc anebo pobytové zařízení sociálních služeb (v pří-
padě, že v tomto zařízení osoba žije). 

• Povinností úředníků je informovat klienta o rozhodnutí o 
přiznání příspěvku na péči. 

• Povinností kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR je in-
formovat klienta o datu sociálního šetření v místě jeho 
pobytu (obvykle telefonicky si domluví datum a čas ná-
vštěvy). 

 

1. Na co všechno mohu použít příspěvek na péči? 
• Z příspěvku na péči můžete hradit profesionální sociální 

službu nebo jej použít k pokrytí nezbytných nákladů při 
zajištění péče v rodině. 

• Mezi sociální služby, které je možno uhradit z příspěvku 
na péči patří: osobní asistence, pečovatelská služba, dětský 
domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hos-
picového typu. Příspěvek na péči můžete dát také příbuz-
ným, kteří o vás pečují- např. dceři, matce, neteři apod. 

 

 2. Jsem veden na úřadu práce, mohu být pečující osobou? 
• Ano, můžete. 
• V případě, že pečujete o osobu ve stupni závislosti II. – 

IV. nebo o osobu ve stupni I. ve věku do 10 let, stát vám 


