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úvodník

Milé čtenářky a milí čtenáři,
V novém roce nás potkalo mnoho změn kvůli Sociální reformě, kterou připravilo
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Změny ve výplatách sociálních dávek
a v poskytování podpory v nezaměstnanosti se jistě dotýkají i Vás. Proto jsme se rozhodli
věnovat toto číslo právě změnám, které sociální reforma přinesla.
Doufáme, že v našem bulletinu najdete opět spoustu užitečných informací a inspiraci.
Články z něj najdete i na našem webu www.celsuz.cz, kde se také můžete přihlásit
k pravidelnému odběru nově vydaných čísel, která Vám budou zasílána na Váš email. Vaše
náměty a připomínky uvítáme na emailu eva.belocka@charita.cz.
Přeji Vám za celý Celsuz užitečné informativní čtení.
Eva Bělocká, koordinátorka PR a komunikace
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Změny v našem týmu

O celsuzU

Nový rok přináší spoustu změn. Kromě zákoníku práce a jiných zákonných předpisů doznal změn
i náš tým.
Především jsme mezi námi přivítali Lenku
Tomčalovou, která bude působit ve službě Celsuz
– Sociální rehabilitace jako osobní konzultantka.
Spolu s Klárou Dobiášovou a Marcelou Konečnou
se s ní můžete setkat i v aktivitě Enter.
Od února se řady osobních konzultantů rozšíří
ještě o jednu osobu. Je jí Milena Hrdličková,
která působila jako poradkyně pro profesní
orientaci. Tuto aktivitu po ní přebírá Klára
Dobiášová a obě se už moc těší, až se
s vámi setkají.
Metodickým vedoucím a odborným garantem osobních konzultantů se od ledna stal Jan Kozák.
Doufáme, že se služba bude pod jeho bedlivým dohledem stále zlepšovat a vám se i nadále dostane
kvalitní pomoci a podpory, kterou potřebujete.
Kromě těchto změn je ale vše při starém. V sociálně-právní poradně se můžete jako vždy obrátit
na Janu Knoflíčkovou, Alenu Gottwaldovou a Zuzanu Zajícovou. Psychologické poradenství
a psychoterapii vám nabízí Hana Formánková. Celsuz – služby pro cizince poskytují Lucie Horňáková
a Pavel Filo. Ve službě Celsuz – Sociální rehabilitace se i nadále setkáte s osobními konzultanty
Liborem Třeškou, Kateřinou Radvanovou, Petrem Míchalem a Miroslavou Říhovou. Navazující
individuální a skupinové aktivity pro vás připravují a zajišťují Klára Dobiášová a Marcela Konečná.
Klára navíc připravuje pro širokou veřejnost zajímavé multikulturní aktivity, které fungují pod službou
Celsuz – Služby pro cizince. A všechny 3 služby Celsuz by se neobešly bez svého obětavého
vedoucího, Radka Vaníčka.
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EXRAN brož

EXRAN - brožurka, která bojuje proti rasismu
Centrum multikulturních aktivit Diecézní charity Brno vydalo brožurku určenou hlavně pedagogům
základních a středních škol. Jsou v ní aktivity, které zkoumají témata extremismus, xenofobie,
rasismus, antisemitismus a neonacismus. Aktivity vznikly v roce 2011 v rámci projektu Exran na
základě práce se žáky a studenty 2. stupně ZŠ a SŠ během výukových programů zaměřených
na výše zmíněná témata. Tyto multikulturní výukové programy měly za cíl studenty upozornit na
úskalí černobílého vnímání světa, podpořit vstřícnost při setkávání se s odlišnostmi a otevřít prostor
mnohdy ožehavým tématům jako je vztah Čechů k cizincům, rasismus v české společnosti nebo
osobní iniciativa v situacích bezpráví. Třeba v nich najdete inspiraci pro svou práci i vy. Brožurku si
můžete stáhnout v elektronické podobě na stránkách www.celsuz.cz/ke-stazeni.
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Stručný přehled změn
Jednotné výplatní místo
Nejdůležitější změnou v sociálním systému od roku 2012 je zavedení
jednotného výplatního místa sociálních dávek. Více najdete na str. 4.
Karta sociálních systémů
V průběhu roku 2012 bude zavedena elektronická karta sociálních
systémů, která bude sloužit k identifikaci na ÚP, jako platební karta a
pro osoby zdravotně postižené bude plnit funkci průkazky se všemi
jejími výhodami. Více na str. 4.
Rodičovský příspěvek
Od ledna mohou rodiče volit délku pobírání rodičovského příspěvku
a jeho výši podle aktuální sociální situace rodiny. Celkem mohou
vyčerpat až 220 000 Kč, nejdéle však do 4 let věku dítěte. Výši
příspěvku je možné průběžně měnit jednou za 3 měsíce. Příspěvek
získají rodiče i tehdy, když dítě umístí do školky. Cílem je, aby se rodiče mohli snadněji vracet na trh
práce a zvýšily se tak jejich šance na další budování pracovní kariéry.
Nezaměstnanost
Sociální reforma nemění výši podpory v nezaměstnanosti ani délku doby pro její vyplácení.
O změnách čtěte na str. 5.
Podpora OZP
Pro osoby se zdravotním postižením přinášejí změny zejména zjednodušení spektra dávek.
Podrobnější informace najdete na str. 7.

Nápady z Tv
ořivé dílny

Vytvořte si jednoduché naušnice z ovčího rouna, se kterýma uděláte velkou parádu.

Potřebujeme: Ovčí rouno a jehlu na plstění (koupíte ve výtvarných potřebách, podložku, afroháčky na
naušnice, lepidlo

1. Z ovčího rouna oddělíme
2 stejné díly a začneme na
měkké podložce zpracovávat
propícháváním jehlou.

2. Postupně se propracováváme
ke kulatému tvaru. Kuličky
zpracováváme dokud nejsou
dostatčně pevné.

3. Do hotových kulček vsuneme
afroháčky namočené v lepidle
a necháme zaschnout.
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Jednotné vý

platní místo

Se sociální reformou přichází i změna ve vyplácení dávek. Pro zjednodušení,
větší kontrolu a tím i efektivitu vyplácených dávek se od 1. 1. 2012 vyplácejí na
jednom místě. Rodičovské příspěvky, příspěvky zdravotně handicapovaným
i pomoc sociálně slabým bude zajišťovat Úřad práce ČR (ÚP). Na ÚP tak od
1. ledna můžete vyřídit veškeré služby, které se týkají:
•

pomoci v hmotné nouzi

•

dávek pro osoby zdravotně postižené (OZP) (příspěvek na mobilitu
a příspěvek na zvláštní pomůcku, příspěvek na péči)

•

dávek státní sociální podpory (přídavek na dítě, rodičovský příspěvek,
dávky pěstounské péče, porodné apod.).
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Pro zpřehlednění a zefektivnění systému zavede Ministerstvo práce
a sociálních věcí během roku 2012 tzv. kartu sociálních systémů, která
bude elektronická. Bude plnit identifikační i platební funkci. Sloužit
bude zejména k identifikaci na úřadě. Karta se vydá automaticky
při přiznání nároku na dávku (např. příspěvek na péči, příspěvek na
mobilitu apod.). Kartou bude možné také platit v obchodech, dále
vybírat dávky z bankomatu. Kartu dostanou ti, kteří čerpají sociální
dávky s tím, že platební funkce nebude povinná. Povinnost platit
kartou sociálních systémů bude vyžadována pouze u osob, které
čerpají dávky pomoci v hmotné nouzi a současně u nich existuje riziko
zneužití (např. nákup alkoholu).
Sociální karta bude rovněž u osob se zdravotním postižením plnit
funkci průkazky TP, ZTP a ZTP/P se všemi jejími výhodami. V tomto
případě dojde pouze k nahrazení papírové průkazky za plastikovou.
Kartu budou vydávat úřady práce.
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Nezaměstna

Novela zákoníku práce, která platí od
1. 1. 2012, přinesla nezaměstnaným
některé důležité změny. Tady jsou
alespoň ty nejdůležitější z nich.
Nárok na podporu v nezaměstnanosti
má každá osoba, která má trvalé bydliště
v ČR, je zapsána v evidenci uchazečů
úřadu práce (ÚP) a v posledních 2 letech
(tzv. rozhodná doba) odpracovala (byla
tedy účastníkem důchodového pojištění)
alespoň 12 měsíců. Rozhodná doba se
tedy o 1 rok zkrátila. Do rozhodné doby
se započítává i tzv. náhradní doba, což
je doba, kdy uchazeč pobíral invalidní
důchodu pro invaliditu třetího stupně,
pečoval o dítě do čtyř let, vykonával
veřejnou službu či dlouhodobou
dobrovolnickou službu.
Podpora v nezaměstnanosti nebude
poskytována uchazeči, který má
zákonný nárok na odstupné. Pokud
zaměstnavatel uchazeči odstupné
nevyplácí, i přesto, že na něj má nárok, vyplatí ÚP uchazeči kompenzaci ve výši 65% odstupného
a částku bude vymáhat na zaměstnavateli. Doba poskytování podpory v nezaměstnanosti se
v tomto případě nekrátí, pouze se odsouvá její začátek.
Po dvou měsících v evidenci musí uchazeč o zaměstnání vykonávat veřejnou službu v rozsahu až
20 hodin týdně, pokud mu je takové místo nabídnuto. Odmítne-li uchazeč, ztrácí nárok na podporu
v nezaměstnanosti i na dávky v hmotné nouzi.
Kromě veřejné služby je nezaměstnaným nabízena i veřejně prospěšná práce. Odmítnout je ji
možné pouze v případě, že uchazeči brání v jejím vykonávání zdravotní stav. Za výkon veřejně
prospěšných prací má uchazeč nárok na odměnu a přichází tak o podporu v nezaměstnanosti.
Pokud by odměna byla příliš nízká a nestačila by pokrýt životní náklady, může požádat o dávky
v hmotné nouzi. Při odmítnutí veřejně prospěšných prací, přichází uchazeč o nárok na podporu
v nezaměstnanosti i o dávky v hmotné nouzi.
Ministerstvo práce a sociálních věcí chce také aktivně bojovat proti práci na černo. Někteří
nezaměstnaní se tak budou muset hlásit v předem určených termínech na Czech Pointu (většinou
v místě trvalého bydliště) během běžné pracovní doby. Povinnost hlásit se určuje ÚP zejména
dlouhodobě nezaměstnaným. Při porušení podmínek může být uchazeč o zaměstnaní vyřazen
z evidence a přijde o podporu v nezaměstnanosti a buse si muset sám hradit sociální pojištění.
Pokud má uchazeč o zaměstnání zájem o rekvalifikaci, může si nově vybrat poskytovatele. ÚP
jeho nabídku posoudí s ohledem na jeho zdravotní stav a uplatnitelnost na pracovním trhu. Tuto
rekvalifikaci ÚP uchazeči hradí do maximální výše 50 000 Kč během 3 let. Musí se ovšem jednat
o akreditovaný rekvalifikační program a ÚP musí potvrdit proplacení rekvalifikace předem.
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Zaměstnává

ní cizinců

Novela zákona o zaměstnanosti přinesla i změny týkající se zaměstnávání cizinců. Došlo především
k úpravě sankcí za nelegální zaměstnávání cizinců. Firmám, které nelegálně zaměstnávají cizince
ze zemí mimo Evropskou unii (EU), hrozí od letošního roku až pětimilionová pokuta. Aby vše bylo v
pořádku, je zaměstnavatel povinen hlásit zaměstnání cizince a uchovávat na pracovišti doklady, které
dokazují, že nejde o nelegální práci. Toto opatření zároveň slouží jako ochrana zaměstnavatele v
případě, že cizinec předloží zfalšovaný dokument.
Pokud se u zaměstnavatele prokáže, že nelegálně zaměstnává cizince, čeká ho kromě pokuty i
ztráta možnosti získat veřejné zakázky a dotace. Přijde o příspěvek na zaměstnávání zdravotně
postižených a po tři roky zůstane bez nároku na jakoukoliv státní podporu. Navíc bude muset vrátit
dotace získané rok před uložením pokuty. Zaměstnavatel, firma či živnostník, u kterého se prokáže
nelegální zaměstnávání cizinců, bude veden v evidenci Ministerstva práce a sociálních věcí.
Zaměstnává-li firma cizince bez platného povolení k pobytu, bude muset doplatit částku odpovídající
výši zdravotního a sociálního pojištění (včetně penále). Částka bude odpovídat předpokladu, že
cizinec pracuje 3 měsíce za minimální mzdu (pokud se neprokáže nic jiného). Nově je zaměstnavatel
povinen uhradit cizinci i dlužnou odměnu za vykonanou práci.
Stát bude každoročně podávat zprávu Evropské komisi o provedených kontrolách nelegální práce.
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Recept z Díln
BANSHTAI SHUL - mongolská polévka do jednoho velkého hrnce
Ingredience:
250g polohrubé mouky
250g hovězího masa
250g hovězího masa mletého
3 stroužky česneku
1 velká cibule
2 velké brambory
1 mrkev
olej
sůl
Postup:
Nejprve připravíme těsto na knedlíčky a nudle. Z mouky a vody uděláme těsto, přidáme sůl. Těsto
necháme uležet. Jako náplň smícháme mleté hovězí maso, najemno nakrájenou cibuli a česnek,
přidáme trošku soli a vody. Těsto vyválíme na 2mm, rozdělíme ho na malé dílky, doválíme na tenko
a balíme do něj připravenou směs. Tvarujeme do tvaru knedlíčků.
Hovězí maso nakrájíme na malé kousky. Oloupeme a nakrájíme brambory a mrkev. Osmažíme všechny
kousky masa a zeleniny. Pak přidáme vodu a sůl. Necháme vařit asi 20 minut a pak přidáme „banš“
knedlíčky s masem. Necháme povařit dalších 10 minut.
„Projekt Svět na talíři, ze kterého pochází tento recept, je spolufinancován Evropskou unií z Evropského
fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí“ (EIF 2010 – 42).
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Od ledna 2012 došlo k úpravě dávek pro osoby zdravotně postižené (OZP). Dávky se sloučily
pouze do dvou dávek: příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku.
Příspěvek na mobilitu sloučil dvě původní dávky:
•
příspěvek na individuální dopravu
•
příspěvek na provoz motorového vozidla
Dávka je opakovaně poskytována osobám starším 1 roku,
které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti
mobility nebo orientace, opakovaně se v kalendářním měsíci
dopravují nebo jsou dopravovány a nejsou jim poskytovány
pobytové sociální služby. Výše příspěvku na mobilitu je v
jednotné výši 400 Kč/měsíc (tedy max. 4800 Kč za rok). O
dávce rozhoduje ÚP.
Příspěvek na zvláštní pomůcku sloučil tyto předchozí dávky:
•
jednorázový příspěvek na opatření zvláštních pomůcek
•
příspěvek na úpravu bytu
•
příspěvek na zakoupení motorového vozidla
•
příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla
Tato dávka je jednorázová a je určena osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí,
s těžkým sluchovým nebo s těžkým zrakovým postižením nebo těžkým mentálním postižením. Je
zaměřena na pomoc v oblasti pomůcek (které umožňují sebeobsluhu, slouží k získávání informací
nebo ke styku s okolím apod.), zakoupení a úpravy motorového vozidla a úprav bytu. Pro přiznání
dávky se posuzuje dlouhodobý zdravotní stav a příjem osoby, která o dávku žádá (zahrnují se osoby
společně posuzované). Součet příspěvků na zvláštní pomůcky nesmí v 60 kalendářních měsících
(5 let) po sobě jdoucích přesáhnout částku 800 000 Kč. O přiznání příspěvku rozhoduje ÚP.
Průkazy TP, ZTP a ZTP/P budou postupně nahrazeny elektronickou kartou (tzv. karta sociálních
systémů). Podrobnější informace najdete na str. 4.
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CELSUZ-IN
CELSUZ-IN vydává Centrum pro lidi sociálně znevýhodněné Diecézní charity Brno.
4. číslo vychází 13. 2. 2012. Zdroj informací pro toto číslo: http://socialnireforma.mpsv.cz/cs/
Kontakt: CELSUZ, tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno, tel: 538 700 950, 739 389 111,
mail: celsuz.dchbrno@charita.cz, web: www.celsuz.cz
Své náměty a připomínky pište na eva.belocka@charita.cz a radek.vanicek@charita.cz.

Služba Celsuz - Sociální rehabilitace je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního
progarmu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Poradenství pro cizince ze třetích zemí poskytuje Celsuz - Služby pro ciznice v rámci projektu
“Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2011”. Provoz poradny pro cizince
je zajištěn z finančních prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích
zemí (EIF 2010-31).

Pokud chcete podpořit centrum CELSUZ a pomoc lidem v nouzi, můžete
tak učinit odesláním dárcovské zprávy DMS DCHB na číslo 87777. Cena
jedné DMS je 30 Kč, CELSUZ obdrží 27 Kč. Více informací najdete na www.
darcovskasms.cz.

Podpořte ná
s

Nyní můžete přispívat na činnost centra CELSUZ pravidelně každý měsíc po
dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK DCHB na číslo
87777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč.

www.celsuz.cz

