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Vznik brožury a její pokračování
Cesta k vytvoření této brožury začala v roce 2014 v rámci projektu
„MÁMY s ručením omezeným“. Cílem projektu bylo vytvořit prostor
pro komunikaci mezi rodiči samoživiteli, podpořit komunikaci a
diskuzi se zaměstnavateli a upozornit na problematiku této sociální
skupiny.
V rámci I. fáze projektu jsme měly možnost mluvit s mnoha
samoživiteli. Častým tématem byl problém s informacemi ohledně
toho, na co mají či nemají nárok. Proto jsme se ve II. fázi projektu
zavázaly kromě dalších aktivit vytvořit také brožuru s ucelenými
informacemi. Na této nejvíce pracovala moje kolegyně Pavlína
Leharová, DiS. Zároveň jsme oslovily několik odborníků, kteří dali
k dispozici své rady či tipy.
Informace se ale samozřejmě průběžně mění, a tak jsme hledaly
možnosti, jak brožuru editovat a opětovně vydat. Jsme moc rády, že
jsme našly podporu v rámci dotačního programu „Podpora Ústeckého
kraje v oblasti prorodinných aktivit 2019“. Editace se znovu ujala
Pavlína Leharová a díky jejímu času věnovanému brožuře v rámci
dobrovolnické práce jsme mohly brožuru znovu vydat.
Kromě Ústeckého kraje bychom rády poděkovali i dalším organizacím,
které se na úpravě aktivně podílely:
• Oblastní charita Teplice – Azylový dům pro matky s dětmi
Agapé, paní Karolíně Jírové DiS.
• Organizace Women for women Most
• Úřadu práce v Teplicích, zejména paní ředitelce Ing. Martině
Bečvářové.
Věříme, že brožura pomůže nejen samoživitelům odpovědět na řadu
otázek ať už z oblasti financí, skloubení práce s péčí o děti, tak i
dalších tipů a odkazů věnujících se této problematice.
Bc. Lenka Bukačová, DiS.
VIVAjump z. s.
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I

Jak vyjít s penězi?

1. Rozpočet
a Sestavte si měsíční rozpočet: sepište na papír všechny Vaše
pravidelné příjmy a výdaje, každou položku zvlášť, na nic
nezapomeňte. Finance na spotřební zboží (jídlo, drogerie,
oblečení, aj.) je dobré rozpočítat na týden. Získáte tím lepší
přehled.
a Přemýšlejte, co je ve Vašich silách změnit: snížit některé výdaje,
zvýšit příjem?
a Požádejte kamarádku, ať se s Vámi na Váš rozpočet podívá.
Bude mít nadhled a možná objeví možnosti, které nevidíte.
a Použijte předpřipravené rozpočty na internetu: stačí do
vyhledávače zadat „rodinný rozpočet“.
a Využijte služeb finančního poradce. Služby nezávislých poradců
jsou obvykle placené. Je možné se obrátit i na poradce z Vaší
banky/pojišťovny. Připravte se však na to, že jejich cílem je
prodat co nejvíce produktů.
a Vyhledejte nejbližší občanskou poradnu nebo jiného
poskytovatele bezplatného dluhového poradenství. Pomohou
Vám zorientovat se ve Vašich financích. Můžete se na ně obvykle
obrátit i v případě, kdy nemáte žádné dluhy.

2. Rozumně s penězi
a Pokuste se vytvořit finanční rezervu. Nezbývá-li Vám nic
z Vašich pravidelných příjmů, dávejte si na stranu peníze získané
mimořádně (za prodej oblečení, neplánovaný přivýdělek apod.)
a Finanční rezerva Vám umožní zvládnout nečekané situace –
rozbitá pračka, zdržení ve výplatě dávek nebo mzdy, nemoc a
nákup léků atd.
a Některé nečekané životní situace se dají vyřešit vhodným
pojištěním. Pokud Vaše dítě např. rozbije omylem výlohu
obchodu nebo voda z rozbitého WC vytopí byt sousedům,
pokryje náklady pojištění odpovědnosti (tzv. pojistka na blbost).
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Pojištění konzultujte nejlépe s finančním poradcem. Vždy si
pečlivě prostudujte podmínky pojištění (můžete být pak nemile
překvapeni, že se třeba pojistka vztahuje až na události 6 týdnů
od uzavření smlouvy apod.)
a Nepůjčujte si zbytečně. Ano, někdy je půjčka řešením. Za
rozumný dluh se dá považovat úvěr na pořízení vlastního bydlení.
Nebo na řidičský průkaz, který Vám umožní získat lépe placenou
práci. Jednoduše řečeno, jde o věci, které Vám v budoucnu buď
sníží pravidelné platby (př. nižší náklady ve vlastním bytě) nebo
zvýší příjmy (př. lepší práce s vyšším vzdělání).
a Vyhněte se půjčování na běžné výdaje (jídlo, nájem), dovolenou,
vánoční dárky a luxusní zboží, které lze nahradit levnější
variantou (u kadeřnice můžu zaplatit za tentýž sestřih 350 Kč
i 2 100 Kč).
a Nikdy si nepůjčujte za účelem zaplacení jiného dluhu.
Jak postupovat, když potřebujete úvěr
1. Nejdříve si spočítejte, zda máte každý měsíc na splacení splátky. Porovnejte
ve Vašem rozpočtu pravidelné jisté příjmy a odečtěte od nich všechny nutné
výdaje. Zbývá Vám ve výsledku na splátku?
2. Požádejte o kalkulaci půjčky u více bank. Návrhy na půjčku si vezměte
domů a pak je vzájemně porovnejte. Nejvíce se zaměřte na to, kolik celkem
přeplatíte za celou dobu splácení. Porovnejte RPSN – čím nižší, tím lepší.
3. Získejte co nejvíce informací. Ptejte se na vše, co Vás napadne. Přečtěte si
podmínky úvěru. Chtějte vidět návrh smlouvy předem.
4. Nikdy nepodepisujte smlouvu, kterou Vám nechtějí dát pročíst domů. Dávejte
pozor na bílá místa a neočíslované stránky. Nepodepisujte bianko směnku,
kde není uvedená celková výše dlužné částky.
Zvýšený pozor věnujte všem půjčkám poskytnutým mimo běžnou banku!

3. Tipy pro snížení výdajů
a Zvažte možnost přestěhování do levnějšího bydlení.
a Vařte jídlo na dva dny. Nemusíte jíst dva dny to stejné jídlo.
Polovinu uložte do mrazáku a snězte příští týden. ;)
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a Nakupujte obnošené oblečení. Pokud Vám z jakéhokoliv
důvodu není příjemné nakupovat v secondhandech, využijte
internetových bazarů. Můžete ve svém okolí také vyhledat
rodinu, od které budete pravidelně odebírat oblečení na děti, ze
kterého jejich děti již odrostly.
Pokud se dostanete do situace, kdy nemůžete hradit Vaše splátky:
Ø Vždy kontaktujte věřitele (ten, kterému dlužíte) a vysvětlete mu situaci. Zkuste
domluvit další postup, který bude schůdný pro obě strany.
Ø Podejte žádost o splátkový kalendář. Můžete se tím vyhnout soudnímu
vymáhání.
Ø Pokud je již dluh vymáhán exekutorem, spojte se s ním. Navrhněte splátkový
kalendář.
Ø Stanovte si priority a určete, jaké dluhy budete splácet nejdříve (dle výše
sankčních poplatků, k zajištění bydlení atd.)
Ø Nejlépe je se obrátit na dluhovou poradnu (adresář organizací, které Vám
s dluhy pomohou najdete v kapitole „Jak najít další informace“). Pomohou
Vám s komunikaci s věřiteli a exekutory, poradí Vám se stanovením priorit,
dají Vám spousty dalších užitečných informací a kontaktů.

4. Tipy pro zvýšení příjmů
a Možnost přivýdělku při evidenci na úřadě práce.
a Máte neomezenou možnost přivýdělku na rodičovské dovolené.
a Další tipy: prodej věcí (dnes je možné díky internetovým bazarům
prodat téměř vše: oblečení po dětech, Vámi nenošené oblečení,
nevyužitou bižuterii a šperky, potřeby pro domácnost, aj.).
a Navštivte úřad práce a požádejte je o pomoc při navýšení Vašich
příjmů. S úřady nebojujte, ale nenechte se odbýt. Vyžadujte
úplné informace, kterým budete rozumět. Ptejte se na vše, co
Vám není srozumitelné.
a Využijte naplno možností pomoci od státu. V této brožuře najdete
základní informace k finančním dávkám a příspěvkům. Nejsou
zde však uvedeny možnosti finanční pomoci při specifických
situacích jako je např. zdravotní postižení, pěstounská péče aj.
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Tipy maminek
Lenka, 2 děti, Praha:
„Já píšu nákupní seznam, dětem místo těch pitíček a tak
vařím čaj, místo sladkostí vše peču, i pečivo, hračky vyrábím
(tuhle jsem dělala garáž z kartonu a měla obr úspěch),
oblečení prodám, co je malé a nakoupím za to nové.“
Markéta, 2 děti, Praha:
„co se neosvědčilo?
- denní nákupy, jak tam vlezete, tak poberete i spoustu věcí, co nepotřebujete
- kupovaní levných věcí - platí to pro jídlo, tak pro oblečení, z hnusného
levného se člověk nenají a ani z toho nemá radost, oblečeni, co je po měsíci
praní na vyhození je též k ničemu
co se naopak velice osvědčilo?
- měsíční rozpis financí v excelu, jakmile dopíšu do sloupečku s výdaji
nějaký výdaj, okamžitě mi stoupne součet výdajů a sníží se částka, se
kterou ,,musím“ vyjit, motivuje mě to pak zvýšit příjmy a stáhnout nesmyslné
výdaje, a barevně si odlišuji vyřízené věci.
- přebývající peníze z účtu dávám na spořící účet u airbank, rozděluji do
kategorii podle důležitosti, první položka má 50%, složka na věci pro děti
třeba už jen 15% a to je myšleno tak, ze když mám navíc tisícovku, tak
500 sežere první největší složka a ta pro děti inkasuje 150,- je to taková
ta mini rezerva, když se jim rozpadnou boty, nebo bude potřeba něco ve
školce a nebude kam sáhnout, poslední složkou jsou Vánoce žeroucí 10%
uspořeného - takže na ty, co budou letos se bude opět šetřit celý rok J
- co se týká peněz v peněžence, tak se vůbec neosvědčilo někam odkládat
drobné, pak akorát musíte rozměňovat kvůli malým položkám, tak toho teda
rovnou koupíte víc a to pak nefunguje J takže naopak, drobné používám
a šetřím spíše ty 100-200, když mám více bankovek, nechám si třeba dvě
největší a všechno ostatní hodím do kasičky (z KIK za 25,- neotvírací J)
A zároveň: dost pomáhá i uklízet, opravdu projít vše doma, jestli to potřebuju
nebo ne a nepotřebné nemilosrdně prodat. Pak ve výsledku jsou to velice
milé peníze za věci, které nám pak nechybí, (malé triko, boty v příšerné
barvě, kabelka, co se k ničemu nehodí ...)“
Hana, 1 dítě, Brno:
„Nákupní seznam je primární, pak nepřistane v košíku nic navíc, na
léto v podstatě nekupujeme kraťasy a sukně - přešívám na stroji ze
starých triček a krátkých tepláků a kalhot J hračky z bazárku - u
nás v Brně je to záležitost 49,- za hračku nebo někdy 29, stačí někdy
jehla a nit nebo šikovný zručný kamarád a hračka je jako nová J
pak hračky z kartonu, ruliček,.. Domácí pečení místo kupovaných,
kupuju instantní čaj a z toho dělám doma pití tj. za 25,- udělám 10 l
a více „pitíčka“. Uvařím si v jeden den hlavní jídla na týden, putují pak
do lednice a mrazáku a pak to postupně vytahuji. Oblečení bereme
z bazárku a když je v obchodě akce - výprodej sezonního - koupím
cca o 2 vel. větší a uschovám - máme na léto trika z terranovy za
15,- např. Na botičkách se šetřit moc nedá a ani bych to nedovolila nohy je budou nosit celý život, ale existují prodejny s tzv. Dvojkovými
botami - sem tam nitka, ale Peddy originál jsem koupila za 190,-…“
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5. Dávky státní sociální podpory
a Můžete o ně požádat na úřadu práce.
a Úřad práce žádost o dávky vyřídí do 30 dní.
a Pokud není uvedeno jinak, můžete o ně požádat 3 měsíce zpětně.
a Pro nárok na dávky SSP musíte mít v ČR trvalý pobyt.
a Nezjišťuje se majetek, ale pouze příjmy.
a Dávky se vyplácí na Váš účet, popř. prostřednictvím poštovní
poukázky.
a Výpočet dávek se odvozuje často od životního minima.
a Částka, která Vám vyjde jako Vaše životní minimum, Vám má
vystačit na běžné měsíční výdaje. Náklady na bydlení se řeší
zvlášť.
Příklad výpočtu životního minima
Matka žije sama s 8letým dítětem:
3 140 + 2 140 = 5 280 Kč
Matka žije sama se 4letým a 12letým dítětem:
3 140 + 1 740 + 2 140 = 7 020 Kč
https://www.mesec.cz/kalkulacky/jake-je-zivotni-minimum-vasi-rodiny/

Částky životního minima za měsíc
Oprávněná osoba

Částka životního minima

jednotlivec

3 410 Kč

první dospělá osoba v domácnosti

3 140 Kč

druhá a další dospělá osoba v domácnosti

2 830 Kč

nezaopatřené dítě do 6 let

1 740 Kč

nezaopatřené dítě ve věku od 6 do 15 let

2 140 Kč

nezaopatřené dítě ve věku od 15 do 26 let

2 450 Kč

Životní minimum rodiny je součtem všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti.
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Přídavek na dítě
a Nárok na dávku má nezaopatřené dítě (dítě do ukončení povinné
školní docházky, nejčastěji ZŠ; starší dítě do 26 let soustavně
se připravující na budoucí
Přídavek na dítě
povolání – nejčastěji studuje
střední nebo vysokou školu;
Výše měsíčního
zdravotně postižené dítě do
přídavku
Věk dítěte
26 let).
základní
zvýšená
a V případě nezletilého dítěte je
výměra
výměra
přídavek vyplácen Vám jako do 6 let
500 Kč
800 Kč
matce dítěte, která má dítě od 6 do 15 let
610 Kč
910 Kč
v péči. V případě zletilého
od 15 do 26 let 700 Kč 1000 Kč
dítěte je přídavek vyplácen
přímo jemu.
a Příjem Vaší rodiny musí být menší než 2,7násobek životního
minima.
a Příjem rodiny se zjišťuje každé kalendářní čtvrtletí.

Kdy máte nárok na zvýšenou výměru?
Máte příjem ze
zaměstnání aspoň
3 410 Kč.

Pobíráte dávky
nemocenského
pojištění (viz další
kapitola).

Pobíráte důchod
(starobní, invalidní,
vdovský/vdovecký,
sirotčí).

Pobíráte podporu
v nezaměstnanosti
nebo poporu při
rekvalifikaci.

Pečujete o dítě do
18 let věku a pobíráte
příspěvek na péči.

Pobíráte rodičovský
příspěvek. Podmínkou
je vyčerpání peněžité
pomoci v mateřství.

Příklad výpočtu nároku na přídavek na dítě
Matka žije sama se 7letým a 15letým dítětem. Jejich rozhodný příjem je 16 500 Kč.
Životní minimum této tříčlenné rodiny je 7 730 Kč (3 140 + 2 140 + 2 450) * 2,7násobek
životního minima je tedy 20 871 Kč. Příjem rodiny (16 500 Kč) je nižší než tato částka
a proto vzniká nárok na přídavek na dítě pro obě děti.
https://www.mesec.cz/kalkulacky/pridavky-na-deti/
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Příspěvek na bydlení
a Tato dávka je určena pro standardní bydlení ve vlastnickém,
nájemním či družstevním vztahu. Podnájemník na příspěvek nemá
nárok.
a V bytě musíte mít hlášené Příklady výpočtu příspěvku na bydlení
trvalé bydliště.
Matka žije v nájmu ve městě (více
a Nárok na příspěvek máte, jak 50 tis. obyvatel) s 5letým dítětem.
pokud jsou Vaše náklady na Její čistý měsíční příjem je 16 000 Kč,
bydlení vyšší než 30% Vašich náklady na bydlení jsou 7 000 Kč
příjmů.
(nájemné a energie). Výše příspěvku
a Do nákladů na bydlení se na bydlení činí 2 200 Kč.
započítává nájem (u vlastníků
bytů
se
využívají
tzv. Matka žije na vesnici ve vlastním bytě
srovnatelné náklady určené se dvěma dětmi (4 a 9 let). Její čistý
v nařízení vlády č. 395/2015) měsíční příjem je 16 000 Kč. Poplatky
plus náklady na energie, vodné za energie činí měsíčně 2 800 Kč. Výše
a stočné a odvoz odpadu.
příspěvku na bydlení bude 1 668 Kč.
a Pro určení výše příspěvku se
pak Vaše skutečné náklady na bydlení ještě porovnávají s tzv.
normativními náklady na bydlení (určené také nařízením vlády
č. 395/2015). Vzhledem k tomu je výpočet výše příspěvku na
bydlení poměrně složitý. Pro představu o výši příspěvku můžete
využít kalkulaček dostupných na internetu.
a Doklady o Vašich příjmech a nákladech na bydlení je potřeba
dokládat každé čtvrtletí.

Porodné

Výše porodného
a Můžete žádat až 1 rok zpětně.
a Porodné Vám náleží v případě, první narozené dítě
13 000 Kč
že jste porodila své první nebo druhé narozené dítě
10 000 Kč
druhé dítě, popř. více dětí více narozených dětí
23 000 Kč
najednou (pak nezáleží, zda se
jednalo o první či další porod).
a Nárok na dávku máte, pokud je Váš příjem nižší než 2,7násobek
životního minima rodiny (mezi členy rodiny se počítá i právě narozené
dítě/děti).
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Rodičovský příspěvek
a Dávka je poskytována bez ohledu na Váš příjem.
a Na rodičovský příspěvek máte nárok, pokud celodenně a řádně
pečujete o své nejmladší dítě, maximálně však do jeho 4 let věku.
a Celková výše příspěvku je
Může dítě do školky?
220 tis. Kč., tato částka se Vám
Čerpáte-li
rodičovský
příspěvek
rozdělí na měsíční příspěvky.
z
důvodu
péče
o
dítě
mladší
2
roky, jste
a To, jakým způsobem můžete
volit výši měsíčního příspěvku, omezena dobou, po kterou můžete
se odvíjí od Vašeho denního své dítě umístit do předškolního
zařízení (jesle, mateřská škola, aj.).
vyměřovacího základu.
a Výši příspěvku je možné měnit U dětí do dvou let nesmí tato doba
každé 3 měsíce a operativně překročit 46 hodin měsíčně.
tak zkracovat nebo prodlužovat
Výjimku má osamělá matka, která
dobu rodičovské dovolené až
je závislá na pomoci jiné osoby ve
do vyčerpání celé částky.
III. nebo IV. stupni. V tomto případě
a Pokud Vám není možné denní
může umístit své dítě do předškolního
vyměřovací základ určit (např. zařízení každý den v rozsahu
z důvodu evidence na úřadu maximálně 4 hodiny denně.
práce aj.), rodičovský příspěvek
je Vám poskytnut v tzv. čtyřleté Máte-li dítě starší než 2 roky, doba
variantě. Do věku 9 měsíců strávená ve školce se nesleduje.
dítěte Vám náleží příspěvek ve
výši 7 600 Kč, od 10. měsíce do 4 let věku dítě pak částka 3 800 Kč.
a Pokud se Vám narodí další dítě, nárok na rodičovský příspěvek na
starší dítě zaniká
a Pobírání rodičovského příspěvku Vás neomezuje ve výdělečné
činnosti.
Plánované změny
Od roku 2020 vzroste rodičovský příspěvek na 300 tisíc Kč. U péče o vícerčata
bude výše příspěvku 450 tisíc Kč. Změna se nebude týkat jen nových žadatelů
o příspěvek, ale také těch, kteří jej již budou pobírat. Zatím není rozhodnuto, zda
na vyšší rodičovský příspěvek budou mít nárok také ti, kteří již pobírání příspěvku
ukončili, ale děti mají mladší 4 let.
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Výše rodičovského příspěvku při zvolené délce čerpání
Počet měsíců
čerpání

Výše rodičovského
příspěvku

Počet měsíců
čerpání

Výše rodičovského
příspěvku

19

11 500 Kč

32

6 875 Kč

20

11 000 Kč

33

6 667 Kč

21

10 476 Kč

34

6 471 Kč

22

10 000 Kč

35

6 286 Kč

23

9 565 Kč

36

6 111 Kč

24

9 167 Kč

37

5 946 Kč

25

8 800 Kč

38

5 789 Kč

26

8 462 Kč

39

5 641 Kč

27

8 148 Kč

40

5 500 Kč

28

7 857 Kč

41

5 366 Kč

29

7 586 Kč

42

5 238 Kč

30

7 333 Kč

43

5 116 Kč

31

7 097 Kč

Pohřebné
a Můžete žádat až 1 rok zpětně.
a Na pohřebné máte nárok, pokud jste vypravila pohřeb
nezaopatřenému dítěti nebo rodiči nezaopatřeného dítěte.
a Váš příjem není pro nárok na dávku důležitý.
a Výše příspěvku je 5 000 Kč.
a O dávku žádejte na úřadu práce.
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6. Dávky hmotné nouze
a O dávky žádáte na úřadě práce.
a V hmotné nouzi se nacházíte, pokud Vám Vaše sociální
a majetkové poměry (včetně příjmů) neumožňují uspokojit Vaše
základní životní potřeby a současně není možné, abyste tuto
situaci vyřešila vlastním
V hmotné nouzi není osoba:
přičiněním.
a Předpokládá
se,
že a která prokazatelně neprojevuje snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněchcete pracovat. Pokud
ním
nepracujete, je nutné být a která není zaměstnaná ani nepodniv evidenci úřadu práce a
ká, a přesto není v evidenci uchazespolupracovat s ním.
čů o zaměstnání.
a Pokud jste těhotná nebo a která je vedena v evidenci uchazečů
pobíráte peněžitou pomoc
o zaměstnání a bez vážných důvodů
v mateřství či rodičovský
odmítla vykonávat nabídnutou práci
nebo s úřadem práce nespolupracupříspěvek, možnost zvýšit si
je.
příjem vlastní prací se u Vás
a
která si přivodila pracovní neschopnezkoumá.
nost úmyslně, a proto jí nevznikl náa Při podání žádosti o dávky
rok na nemocenské.
hmotné
nouze
budete
a která neplní povinnosti zákonného
prokazovat Vaše příjmy
zástupce dítěte spojené s řádným
za poslední 3 měsíce.
plněním povinné školní docházky.
V průběhu pobírání dávek a která nastoupila trest odnětí svobose pak zohledňuje vždy
dy nebo byla vzata do vazby.
předcházející měsíc.
a Výše dávek hmotné nouze se odvíjí od částky potřebné pro
živobytí. Tato částka vychází z existenčního a životního minima.
Pro každého se určuje individuálně, ovlivňují ji např. i speciální
zdravotní diety. Vzhledem k tomu se při zkoumání nároku na
dávky hmotné nouze vždy obraťte na úřad práce.
a Dávky hmotné nouze Vám mohou být oproti jiným dávkám
vyplaceny v hotovosti nebo v podobě poukázek (na jídlo, drogerii,
oblečení, aj.).

Příspěvek na živobytí
aJedná se o opakovanou dávku, která Vám může být vyplácena každý
měsíc, dokud trvá stav hmotné nouze.
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a Výše příspěvku je stanovena jako rozdíl mezi Vaší částkou živobytí
(stanoví úřad) a Vašimi příjmy, od kterých se odečtou náklady na
bydlení (max 30 % z příjmů).
a Příspěvek na dietní stravování: pokud splňujete nárok na příspěvek
na živobytí, můžete žádat také o příspěvek na dietní stravování.
Ten je krom jiného poskytován těhotným ženám a ženám, které
kojí své dítě. Pobírat jej můžete až do věku 1 roku dítěte. Formulář
si vyžádejte na úřadu práce a nechte si ho potvrdit odborným
lékařem (gynekologem nebo pediatrem).

Doplatek na bydlení
a
O tuto dávku můžete žádat jedině v případě, že máte nárok
na příspěvek na živobytí. Existuje zde i výjimka: jestliže Vám nebyl
přiznán příspěvek na živobytí z důvodu vysokého příjmu, ale zároveň
Váš příjem nepřesáhl 1,3násobek Vaší částky živobytí.
a
Doplatek je Vám vyplácen opakovaně každý měsíc.
a
Doplatek na bydlení Vám má navýšit příjem tak, aby Vám po
zaplacení všech odůvodněných nákladů na bydlení zůstala k dispozici
Vaše částka živobytí.
a
Je možné jej získat i pokud je způsob Vašeho bydlení specifický
– např. bydlíte-li v azylovém domě, v rekreačním objektu, užíváte-li jen
část bytu apod.

Mimořádná okamžitá pomoc
a Zpravidla se jedná o jednorázovou dávku.
a Více než Váš příjem se zkoumá Vaše momentální situace.
a Jsou stanoveny konkrétní případy, kdy Vám může být mimořádná
okamžitá pomoc poskytnuta:
Ø Nesplňujete podmínky pro poskytnutí jiných dávek, ale pokud by
Vám nebyla pomoc poskytnuta, hrozí Vám vážná újma na zdraví.
Maximální výše dávky se rovná existenčnímu minimu (2 200 Kč),
u nezaopatřeného dítěte životnímu minimu (viz tabulka Částky
životního minima na měsíc, kterou najdete v kapitole Dávky státní
sociální podpory).
Ø Postihla Vás mimořádná událost (živelná pohroma, ekologická
havárie, požár aj.). Maximální výše dávky se rovná 15násobku
částky životního minima pro jednotlivce (tedy až do výše 51 150 Kč).
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Nemáte dostatek prostředků pro uhrazení poplatků za vydání
osobních dokladů. Dávka je poskytnuta maximálně do výše
tohoto jednorázového výdaje.
Ø Nemáte dostatek prostředků k nákupu nebo opravě předmětů
do domácnosti (např. lednička, pračka). Maximální výše dávky
se rovná 10násobku částky životního minima pro jednotlivce
(tedy až do výše 34 100 Kč) za kalendářní rok.
Ø Nemáte dostatek prostředků pro uhrazení nákladů spojených
se vzděláním Vašich dětí, může se jednat i o zájmové kroužky
(např. uhrazení lyžařského výcviku, učebnic aj.). Maximální
výše dávky se rovná 10násobku částky životního minima pro
jednotlivce (tedy až do výše 34 100 Kč) za kalendářní rok.
Ø Jste ohrožená sociálním vyloučením. Myslí se tím zejména
případy, kdy jste propuštěna z léčby závislostí nebo z vězení.
O dávku mohou žádat i lidé opouštějící dětské domovy nebo
pěstounskou péči. Maximální výše příspěvku je 1 000 Kč.
V průběhu roku můžete žádat o dávku opakovaně, nesmíte ale
překročit 4násobek částky životního minima pro jednotlivce
(tedy 13 640 Kč).
Ø

7. Dávky nemocenského pojištění
a Na tyto dávky máte nárok, jste-li zaměstnána a sjednaný příjem
ze zaměstnání je vyšší než 3 tis. Kč.. Pokud podnikáte, můžete
dávky využívat v případě, že máte nemocenské pojištění. Pro
podnikatele (OSVČ) je toto pojištění dobrovolné.
a Zaměstnanci si žádost o dávky vyřizují u svého zaměstnavatele.
Podnikatelé (OSVČ) žádají na okresní správě sociálního
zabezpečení. Formuláře Vám obvykle vystaví ošetřující lékař.
a Dávky vyplácí OSSZ na Váš účet, popř. prostřednictvím poštovní
poukázky (přijde Vám částka snížená o náklady za zaslání).
a Výše dávek se odvozuje od denního vyměřovacího základu, který
se počítá z Vašich příjmů obvykle za posledních 12 měsíců a při
výpočtu dávek hrají roli ještě tzv. redukční hranice. Vzhledem ke
složitosti výpočtu využijte kalkulaček dostupných na internetu,
např. na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních
věcí.
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Peněžitá pomoc v mateřství

Orientační výše PPM v roce 2019

a Jako zaměstnankyně musíte být
Průměrný
Denní PPM
pojištěna v posledních 2 letech
měsíční příjem
alespoň 270 dní (do této doby
10 000 Kč
231 Kč
se započítává také rodičovská
15 000 Kč
346 Kč
dovolená nebo studium, ale
20 000 Kč
461 Kč
nespadá do ní např. evidence na
25 000 Kč
576 Kč
úřadu práce).
30
000
Kč
691 Kč
a Jako OSVČ musíte kromě této
35 000 Kč
789 Kč
podmínky také splnit účast
na
nemocenském
pojištění
40 000 Kč
859 Kč
za poslední rok v délce aspoň
45 000 Kč
927 Kč
180 dní.
50 000 Kč
994 Kč
a Tuto dávku začínáte pobírat
v době 6 až 8 týdnů před plánovaným termínem porodu.
a PPM Vám náleží po dobu 28 týdnů. Porodíte-li více než jedno dítě,
náleží Vám dávka 37 týdnů.
a Výše PPM je 70 % Vašeho denního vyměřovacího základu.
a Výši měsíční dávky zjistíte z následující tabulky: Denní PPM vynásobte
počtem dní v daném měsíci.

Dávka otcovské poporodní péče
a Dávka je určena otcům, podmínkou je, že je otec uveden v rodném
listě dítěte.
Orientační výše otcovské
a Aby mohl otec o dávku žádat,
poporodní péče v roce 2019
musí být zaměstnán nebo
Průměrný
Výše dávky za
v případě, že je OSVČ musí si platit
měsíční
příjem
týden
dobrovolné nemocenské pojištění
10 000 Kč
1617 Kč
min. 3 měsíce před nástupem na
15 000 Kč
2422 Kč
„otcovskou“.
20 000 Kč
3227 Kč
a Dávka je poskytována po dobu
jednoho týdne. Těchto 7 dní nelze
25 000 Kč
4032 Kč
rozdělit na více částí, ale je nutné
30 000 Kč
4837 Kč
jej čerpat v kuse.
35 000 Kč
5523 Kč
a Týden, kdy bude doma, si otec
40 000 Kč
6013 Kč
může zvolit sám a to v období
45 000 Kč
6489 Kč
šestinedělí (tedy prvních 6 týdnů
50 000 Kč
6958 Kč
po narození dítěte).
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a Výše „otcovské“ činí 70 % denního vyměřovacího základu otce.
a Žádost o dávku podávají otcové u svého zaměstnavatele. Pokud je
otec OSVČ, podává žádost u okresní správy sociálního zabezpečení.

Ošetřovné

Orientační výše ošetřovného
a dlouhodobého ošetřovného
v roce 2019

a Na tuto dávku máte nárok,
ošetřujete-li nemocného člena
Průměrný
rodiny. Ošetřovné Vám také náleží
Denní ošetřovné
v případě, kdy se staráte o zdravé měsíční příjem
dítě do 10 let věku v případě, že
10 000 Kč
178 Kč
mateřská nebo základní škola
15 000 Kč
267 Kč
byla z nepředvídatelných důvodů
20 000 Kč
356 Kč
uzavřena (např. pro havárii,
25 000 Kč
444 Kč
epidemii apod.).
30 000 Kč
533 Kč
a Jako OSVČ nemáte na ošetřovné
35 000 Kč
611 Kč
nárok.
40 000 Kč
671 Kč
a Běžná doba poskytování dávky
45 000 Kč
729 Kč
je 9 dní. Nicméně jako osamělá
matka máte nárok na dávku po
50 000 Kč
787 Kč
dobu 16 dní.
a Výše ošetřovného je 60 % Vašeho denního vyměřovacího základu

Dlouhodobé ošetřovné
a Pokud vyžaduje péče o nemocnou osobu nejméně 30 dní, máte
nárok na dlouhodobé ošetřovné. Podmínkou je, že nemocná osoba
byla v nemocnici alespoň 7 dní.
a Ošetřovanou osobou může být někdo z rodiny (děti, sourozenci, ale
i tchán/tchyně, strýc/teta) nebo druh/družka (pokud máte shodný
trvalý pobyt).
a V péči o nemocného se můžete střídat s další osobou. Ošetřovaná
osoba však musí vždy souhlasit s tím, kdo o ni pečuje (souhlas
uvádí ve formuláři k dávce).
a Dávku můžete pobírat až 90 dní.
a Zaměstnavatel má povinnost Vás po dobu ošetřování v práci
omluvit a po skončení poskytování péče Vás zařadit na stejné
pracovní místo i pracoviště.
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a Výše dlouhodobého ošetřovného je 60 % Vašeho denního
vyměřovacího základu.
a O dávku žádáte prostřednictvím svého zaměstnavatele. Pokud jste
OSVČ tak žádost předkládáte přímo na OSSZ.
Rozhodnutí o potřebě nutné péče
Rozhodnutí o potřebě nutné péče vystavuje lékař v nemocnici a to na žádost
ošetřované osoby. Lékař posoudí, zda stav pacienta vyžaduje dlouhodobou péči
v domácím prostředí delší jak 30 dní. Rozhodnutí nemůže lékař vydat zpětně.
Proto se doporučuje vyžádat si rozhodnutí o potřebě péče při každé hospitalizaci
delší 7 dní.

Nemocenské
a Nemocenské je Vám vypláceno v případě, že jste nemocná déle
než 14 dní. Pokud jste zaměstnanec, náleží Vám po dobu prvních
14 dnů nemoci náhrada mzdy, kterou Vám vyplácí zaměstnavatel.
a Jeho výše je v prvních 30 dnech 60 % Vašeho denního vyměřovacího
základu. Od 31. dne nemoci se nemocenské zvyšuje na 66 % a po
61. dnu na 72 % denního vyměřovacího základu.
a Při splnění určitých podmínek můžete využít nemocenské v případě,
že nemáte nárok na peněžitou pomoc v mateřství.
Orientační výše nemocenského v roce 2019
Průměrný měsíční
příjem

Denní nemocenské Denní nemocenské Denní nemocenské
od 15. do 30. dne
od 31. do 60. dne
od 61. dne

10 000 Kč

178 Kč

196 Kč

214 Kč

15 000 Kč

267 Kč

294 Kč

320 Kč

20 000 Kč

356 Kč

391 Kč

427 Kč

25 000 Kč

444 Kč

489 Kč

533 Kč

30 000 Kč

533 Kč

587 Kč

640 Kč

35 000 Kč

611 Kč

672 Kč

733 Kč

40 000 Kč

671 Kč

738 Kč

805 Kč

45 000 Kč

729 Kč

802 Kč

875 Kč

50 000 Kč

787 Kč

866 Kč

944 Kč
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Vycházky

Změna pobytu

Vycházky určuje ošetřující lékař v době
mezi 7 a 19 hodinou. Čas vycházek
nesmí překročit 6 hodin denně. Ve
výjimečných případech může lékař
povolit, aby si vycházky volil pojištěnec
dle svého uvážení, podmínkou ovšem
je souhlas OSSZ.

Změnu pobytu při dočasné pracovní
neschopnosti povoluje ošetřující lékař.
V době prvních 14 dní nemoci je nutné
tuto skutečnost prokazatelně oznámit
zaměstnavateli. Jedná-li se o změnu
pobytu mimo ČR, je nutný souhlas
OSSZ.

Vyrovnávací příspěvek v mateřství a rodičovství
a Na tuto dávku máte nárok, pokud jste byla z důvodu těhotenství,
mateřství nebo kojení převedena na jinou práci (více v kapitole Jak
skloubit práci s rodinou, Práce v těhotenství) a z tohoto důvodu
máte nižší příjem.
a Dávka Vám náleží ode dne převedení na jinou práci až do doby
nástupu na PPM.
a Vyrovnávací příspěvek není určen pro OSVČ.
a O dávku žádáte prostřednictvím svého zaměstnavatele.
a Výše dávky se rovná rozdílu mezi Vaším denním vyměrovacím
základem před převedením na jinou práci a denním vyměrovacím
základem po převedení na jinou práci.

Příklad výpočtu vyrovnávacího příspěvku v mateřství a rodičovství
Žena pracovala jako zdravotní sestra na infekčním oddělení a její příjem byl
24.000 Kč měsíčně (denní vyměřovací základ činí 553 Kč). Z důvodu těhotenství
byla převedena na jiné oddělení, kde je nyní její příjem 18 000 Kč (denní vyměřovací
základ činí 415 Kč). Vyrovnávací příspěvek v mateřství a rodičovství náleží ženě
ve výši 138 Kč (553 Kč - 415 Kč) za každý den od převedení na jiné oddělení až
do nástupu na PPM. (výpočty jsou orientační)
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8. Výživné na dítě
a Do výživného se nezapočítají dárky, kapesné ani jiné příležitostné
příspěvky (např. na školní výlet, zimní boty apod.).
a Pokud se o výživném nedohodnete, rozhoduje o výši výživného
soud.
a Soud přihlíží na jedné straně k potřebám dítěte a na straně
druhé k majetkovým poměrům a možnostem otce. Zajímá se
také o to, zda otec o dítě pečuje a v jaké míře.
a Není stanovena spodní ani horní hranice výživného.
a Můžete požádat soud o zvýšení výživného. Využijte této
možnosti v případě, kdy vzrostly náklady na péči o dítě – dítě
nastoupilo do základní školy, dojíždí na střední školu do jiného
města apod. Důvodem pro zvýšení výživného může být také
změna příjmů Vašich nebo otce dítěte.
Tabulka pro určení výše výživného
Věk dítěte

Výše výživného v % z příjmu

do 5 let

11 až 15 %

od 6 do 9 let

13 až 17 %

od 10 do 14 let

15 až 19 %

od 15 do 17 let

16 až 22 %

nad 18 let

19 až 25 %

Pozn.: Tabulka není závazná a slouží soudům pouze jako doporučení.

Určení otcovství
Narodí-li se dítě mimo manželství, je nutné, aby oba rodiče učinili společné
prohlášení rodičů. A to osobně na matričním úřadě nebo před soudem.
Pokud toto prohlášení otec dítěte neučiní, můžete požádat soud o určení
otcovství. V tomto případě se obvykle otcovství prokazuje zkouškou DNA. Návrh
k soudu na určení otcovství může ovšem podat také muž, který tvrdí, že je otec
dítěte.
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Co dělat, když rodič neplatí výživné?
a Můžete podat k soudu návrh na výkon rozhodnutí, k němuž
přiložíte rozhodnutí o stanovení výživného. Potřebujete-li pomoc
s podáním návrhu, obraťte se na orgán sociálně-právní ochrany
dětí (OSPOD).
a Další, obvykle rychlejší možností, je podat návrh na nařízení
exekuce. Ten se podává přímo exekutorovi (můžete si jej
sami vybrat). Opět je potřeba přiložit rozhodnutí o stanovení
výživného. O pomoc se sepsáním návrhu se můžete obrátit
přímo na exekutora. Náklady exekuce hradí dlužný rodič. Je-li
ovšem exekuce pozastavena pro nemajetnost dlužníka, může
exekutor požadovat uhrazení nákladů od Vás.
a Také můžete podat na dlužníka trestní oznámení pro podezření
z trestného činu zanedbání povinné výživy. Trestní oznámení
podáváte na Policii ČR. Obecně se pracuje se lhůtou 6 měsíců,
kdy rodič neplatí výživné, ale lhůta není přesně definována.
a Poměrně novou možností je využít služeb některé organizace,
která se zabývá vymáháním výživného. Služba je pro Vás obvykle
zdarma, náklady jsou hrazeny z vymoženého výživného. Pokud
se výživné nepodaří vymoci, nehradíte nic. Tyto organizace
využívají všech výše uvedených možností vymáhání a mají
vysokou úspěšnost. Často Vám poradí i v dalších oblastech.

9. Výživné rozvedeného manžela
a Můžete jej požadovat v případě, že se nejste schopna živit sama
kvůli způsobu života v manželství (např. pokud jste se několik let
starala o děti a o domácnost a nyní z tohoto důvodu nemůžete
najít pracovní uplatnění).
a Soud sleduje, zda se nebráníte živit vlastním přičiněním a také,
jak jste se během trvání manželství podílela na péči o rodinu
a domácnost.
a Nárok na výživné zaniká uzavřením nového manželství.
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10. Příspěvek neprovdané matce
a Jako svobodná matka máte nárok, aby Vám otec dítěte přispíval
na výživu po dobu dvou let od narození dítěte.
a Přiměřenou částkou se otec také podílí na úhradě nákladů
spojených s těhotenstvím a s porodem (např. léky, lékařská
vyšetření, těhotenské oblečení apod.).
a Pokud tento nárok neuplatníte, můžete tak učinit do 3 let od
narození dítěte. Poté se Vaše právo promlčí.

11. Daňové úlevy
Sleva na dani na dítě
a Pokud jste zaměstnankyně, slevu uplatňujete prostřednictvím
svého zaměstnavatele každý měsíc. Podnikatelé uplatňují slevu
vždy v daňovém přiznání. Slevu na dani na dítě můžete uplatnit
i v případě, že využíváte daňové paušály.
a Na slevu máte nárok, pečujete-li o nezaopatřené dítě, které s Vámi
žije ve společné domácnosti.
Výše slevy na dani na dítě v roce 2019
roční sleva

měsíční sleva

pro první dítě

15 204 Kč

1 267 Kč

pro druhé dítě

19 404 Kč

1 617 Kč

pro třetí a další dítě

24 204 Kč

2 017 Kč

Sleva za umístění dítěte
a Tuto slevu znáte nejspíše pod označením „školkovné“.
a Můžete jí uplatnit při ročním zúčtování daně u Vašeho
zaměstnavatele nebo prostřednictvím daňového přiznání. Slevu
mohou uplatnit i podnikatelé využívající výdajové paušály.
a Slevu uplatňujete na základě výdajů za umístění dítěte do
předškolního zařízení (např. mateřské školy, jesle, dětské skupiny,
firemní školky aj.).
a Maximální výše slevy se rovná výši minimální měsíční mzdy, pro
rok 2019 je to 13 350 Kč.
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12. Podpora v nezaměstnanosti
a O podporu žádáte na úřadě práce, kde se zaevidujete jako
uchazeč o zaměstnání.
a Podmínkou je, že jste v posledních 2 letech před evidencí
na úřadě práce získala 12 měsíců důchodového pojištění
(v zaměstnání, jako OSVČ nebo náhradní dobou zaměstnání –
např. rodičovskou dovolenou).
a Podpora v nezaměstnanosti Vám náleží po tzv. podpůrčí dobu
(viz tabulka).
a Výše podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce 65 %,
další 2 měsíce 50 %, zbývající měsíce 45 % Vašeho průměrného
měsíčního čistého výdělku z posledního zaměstnání. Jsteli OSVČ, vypočte se Vám z posledního vyměřovacího základu
přepočteného na 1 měsíc.
a Jestliže jste poslední zaměstnání ukončila bez vážného důvodu
sama nebo dohodou se zaměstnavatelem, náleží Vám podpora
ve výši 45 % průměrného měsíčného čistého výdělku z tohoto
zaměstnání po celou podpůrčí dobu.
a Pokud o podporu v nezaměstnanosti žádáte po rodičovské
dovolené (nebo u Vás nelze stanovit průměrný měsíční
výdělek), činí pro Vás výše podpory první 2 měsíce 0,15násobek
průměrné měsíční mzdy (pro rok 2019 tedy 4 684 Kč), další
2 měsíce 0,12násobek průměrné měsíční mzdy (pro rok 2019
tedy 3 747 Kč), zbývající měsíce 0,11násobek průměrné měsíční
mzdy (pro rok 2019 tedy 3 435 Kč).
a Maximální výše podpory činí pro rok 2019 částku 18 111 Kč.

Podpůrčí doba pro poskytování podpory v nezaměstnanosti
do 50 let věku

5 měsíců

nad 50 do 55 let věku

8 měsíců

nad 55 let věku

11 měsíců

Pozn.: Rozhodující je věk uchazeče v den podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti.
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Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá uchazeč o zaměstnání
Ø se kterým byl v době posledních 6 měsíců zaměstnavatelem skončen
pracovněprávní vztah z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních
předpisů zvlášť hrubým způsobem
Ø se kterým byl v době posledních 6 měsíců zaměstnavatelem skončen
pracovněprávní vztah z důvodu porušení stanoveného režimu dočasně práce
neschopného pojištěnce
Ø který pobírá starobní důchod nebo dávky nemocenského pojištění
Ø který pobírá podporu při rekvalifikaci
Ø který v posledních dvou letech vyčerpal celou podpůrčí dobu poskytování
podpory v nezaměstnanosti a nezískal mezitím alespoň 6 měsíců důchodového
pojištění
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Příběh maminky samoživitelky
(sepsáno v létě 2016)

Příběh Lucie, podobně jako řady jiných žen z azylového domu, je
příběhem ponižování, strachu a ztráty víry v sebe sama. Od tří let
vyrůstala v dětském domově. Nemá na něj špatné vzpomínky, byl
obdobím jistoty a bezpečí. Když jí bylo 15 let, rodiče, které skoro
neznala, si Lucii z ničeho nic odvezli domů. Bohužel, lásky se od nich
nedočkala, byla pro ně spíše služkou. Přesto úspěšně vystudovala
obor pečovatelství. Když nastoupila do zaměstnání, rodiče jí
zabavovali peníze a dále ji ponižovali. Lucie se snažila najít útočiště
u svých partnerů, ale oba vztahy zkrachovaly a ona zůstala se synem
a dcerou sama.
Než se Lucie ujmuli známí, vystřídala bydlení v azylovém domě a ve
skromném pronájmu. Zdálo se, že u laskavé rodiny najde klidný
přístav, ale soužití se změnilo v noční můru. Lucie dřela v domácnosti,
zatímco jí majitelé domu zadržovali doklady a peníze. Když došlo
na fyzické týrání dětí, Lucie sebrala odvahu a s prázdnýma rukama
z domu utekli. Dnes pobývají v azylovém domě a společně docházejí
na terapeutická sezení, která jim pomáhají překonat úzkost. Lucie
se začíná připravovat na samostatný život po odchodu z azylového
domu a zajistila si bydlení, kam se má s dětmi brzy stěhovat.
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Příběh tatínka samoživitele
(sepsáno v létě 2016)

S Natálkou jsem zůstal sám od jejích 3 do 6 let. Nejvíc se mi honilo
hlavou, jak se o ní budu starat – co všechno musí mít, o co všechno
se musím postarat. Najednou ta starost nebyla rozdělená mezi dva,
ale jenom na jednoho a to pořád. Okolí mi určitě hodně pomáhalo.
Třeba i radami od starších lidí, co se týče péče o dítě, hlídáním Natálky,
nakupováním oblečení, protože jako chlap jsem nevěděl velikosti.
Skloubení s prací bylo těžké, jelikož Natálka v té době chodila
do školky, ale řešení se našlo. Ráno jsem jí tam odvezl. Školka
měla od 6 do 16 hodin. Já jsem do 16 hodin pracoval, takže jsem
jí nestihl vyzvednout. Musel jsem každý den řešit, kdo ji vyzvedne.
Zaměstnavatel mi v tomhle vstříc nevyšel vůbec. Občas, když už
nebyla jiná možnost, jsem šel z práce o 10 minut dřív. Ale to bylo
výjimečně, tak jednou za 3 měsíce.
Úplně nejvíc mi pomáhala rodina, říkali mi, co mám dělat, jak se starat.
A nejdůležitější byla důslednost ve výchově. Najednou se Natálka
začala osamostatňovat a zvládat víc věcí.
Nejtěžší byla ztráta osobního života. Prostě najednou velká čára a jen
starost o dítě. Záliby jsem hledal tak, aby se mnou mohla i Natálka.
Osobní život se najednou úplně ztratil.
O možnostech, které dává systém (dávky, ošetřovné apod.), jsem
se dozvídal postupně. Najednou jsem potřeboval být s nemocnou
Natálkou doma a zjistil jsem, že mohu být jako samoživitel déle. Známí
mi poradili, abych si požádal o příspěvek. Měl jsem to jednodušší,
protože mám dva známé na úřadě, a ti mi hodně pomohli.
Kdybych hned na počátku měl možnost přijít na úřad a dostal tam
všechny informace najednou, třeba i v nějaké brožuře, bylo by to
hodně smysluplné. Myslím, že plno lidí to přivítá. Pokud jim někdo
poradí co a jak dál, bude to pro ně velká zpruha.
Norbert (35 let), Natálka (11 let)
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II

Jak skloubit práci s rodinou?

1. Práce v těhotenství
a Nesmíte (i kdybyste s tím souhlasila) vykonávat práce, které ohrožují
těhotenství. Přesný seznam prací najdete ve vyhlášce č. 180/2015.
Jedná se o např. o práce, kde nosíte těžká břemena nebo o práce
v rizikovém prostředí (prach, chemikálie apod.). Máte-li pocit, že
Vaše práce může mít špatný vliv na těhotenství, konzultujte to vždy
s Vaším gynekologem.
Nemáte povinnost zaměstnaa Zaměstnavatel Vás musí na Vaši vatele o svém těhotenství inforžádost převést na jinou práci. movat. Záleží pouze na Vašem
Pokud zaměstnavatel nemá uvážení, kdy mu to oznámíte.
práci, na kterou by Vás převedl, Do té doby nemáte ovšem názůstáváte doma s náhradou mzdy rok na žádná uvedená ochranná
opatření. Obecně se doporučuve výši 100 %.
a V případě, že pracujete na je těhotenství zaměstnavateli
noční směny (mezi 22 a 6 h), oznámit po ukončení prvního
můžete zaměstnavatele požádat trimestru. V tuto dobu je těhoo převedení na denní směny. tenství obvykle stabilní a jisté.
Zaměstnavatel Vaší žádosti musí Zaměstnavatel má zároveň
dostatek času na organizační
vyhovět.
a Zaměstnavatel Vám nesmí nařídit změny související s Vaší nepřítomností v době porodu a
přesčasy.
a Na služební cestu Vás může péče o dítě. Je-li ovšem Vaše
zaměstnání rizikové, informujte
zaměstnavatel vyslat pouze
zaměstnavatele co nejdříve.
s Vaším souhlasem.
a Můžete požádat o kratší pracovní dobu a zaměstnavatel Vám musí
vyhovět (pokud mu v tom nebrání vážné provozní důvody).
a Zaměstnavatel Vás musí informovat o všem, co by Vás a Váš plod
mohlo na pracovišti ohrozit.
a Máte nárok na pracovní volno, abyste mohla absolvovat všechna
potřebná vyšetření spojená s těhotenstvím. Za toto pracovní volno
Vám náleží náhrada mzdy.
a Zaměstnavatel má zakázáno vyžadovat od Vás informace o Vašem
těhotenství nebo o Vašich rodinných a majetkových poměrech.
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2. Práce a péče o děti do 3 let
a Informujte zaměstnavatele o narození dítěte.
a Chcete-li pracovat po narození dítěte, není to možné při pobírání
peněžité pomoci v mateřství (existují výjimky). Při pobírání
rodičovského příspěvku si již můžete vydělávat, jediné omezení
je v počtu hodin, kdy své dítě mladší 2 let svěříte předškolnímu
zařízení.
a Spolupráce s Vaším zaměstnavatelem po dobu rodičovské
dovolené je výhodná pro obě strany. Neztratíte kontakt s kolegy,
Jak by ženy měly vystupovat na pracovním pohovoru a na co
všechno by se měly připravit?
Ať se vracíte ke stávajícímu zaměstnavateli, či se chystáte absolvovat
přijímací pohovor u zaměstnavatele nového, vždy myslete na to, že důležitá je 100% příprava. Právě příprava Vám dodá sebedůvěru a klid do duše
a Vaše vystupování bude mnohem jistější. Zdravé sebevědomí, proaktivita a otevřená komunikace je základ.
Pokud se chystáte na přijímací pohovor k novému zaměstnavateli, důkladně si nastudujte webové stránky, připravte si otázky, které Vás zajímají a především se důkladně připravte Vy sama. Co vše můžete zaměstnavateli nabídnout a PROČ by si měl vybrat právě Vás? Víte to? A věříte
tomu? Zaměstnavatele zajímají Vaše schopnosti, dovednosti a zajímá
jej, jaká očekávání máte Vy. To vše v rámci své přípravy před pohovorem
zohledněte. Důkladné prostudování webových stránek Vám může dodat
informace, důležité například pro Vaši argumentaci o vyjednávání flexibilních forem práce. Pokud se ucházíte o práci ve firmě, která na svých
webových stránkách otevřeně podporuje work-life balance politiku a avizuje svoji otevřenost k ženám – matkám, jistě toho můžete využít a asertivně se zeptat na tyto možnosti, které firma oficiálně avizuje.
Pokud se chcete vrátit ke svému stávajícímu zaměstnavateli, je dobré komunikovat s ním pravidelně v průběhu celé rodičovské dovolené. Buďte
proaktivní a klidně se připomínejte, je dobré mít průběžný přehled o aktuálním životě firmy. Co když se například v průběhu Vaší rodičovské dovolené naskytne možnost podílet se v nějaké formě na nějakém firemním
projektu, co když se naskytne nějaká zajímavá příležitost? A příležitosti je
třeba vždy využít.
Kateřina Kaňoková, zakladatelka GENDER Consulting, s.r.o.
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jste informovaná o změnách (v pracovních postupech, v přístupu
zaměstnavatele atd.), návrat zpět je pro Vás snazší a rychlejší.
Práci můžete vykonávat na základě původní pracovní smlouvy,
obvykle jen na kratší pracovní úvazek. Nevýhodou je, že v tomto
případě ztrácíte ochranu před výpovědí při rodičovské dovolené.
Další možností je se zaměstnavatelem uzavřít dohodu
o provedení práce nebo o pracovní činnosti. Ochranná doba
před výpovědí Vám zůstává. Nemůžete však vykonávat stejnou
práci, jakou máte uvedenou v pracovní smlouvě.
a Pracovat můžete i pro jiného zaměstnavatele. Jedinou
podmínkou je, že nový zaměstnavatel se nebude zabývat
stejnou činností jako Váš stávající zaměstnavatel. Pokud byste
chtěla pro takovou firmu pracovat, musí Vám dát Váš stávající
zaměstnavatel písemný souhlas.
a Pokud jste měla smlouvu na dobu určitou a tato doba končí
v době Vaší mateřské či rodičovské dovolené, je pracovní poměr
tímto dnem ukončen.
a Pro matky do 9 měsíců věku dítěte platí zvýšené ochranné
podmínky, podobně jako pro těhotné ženy. Máte nárok např. na
přestávky na kojení.
a Do 1 roku věku dítěte Vám nemůže zaměstnavatel nakázat
přesčasy.

Návrat po rodičovské dovolené
a Rodičovská dovolená Vám přísluší maximálně do věku 3 let
dítěte. A to i přesto, že rodičovský příspěvek pobíráte déle.
a Obecné doporučení je, abyste se s Vaším zaměstnavatelem
spojila zhruba 3 měsíce před skončením rodičovské dovolené.
a Zaměstnavatel nemá povinnost Vás po návratu zařadit na
původní práci a pracoviště. Ale musí se držet tím, co máte
v pracovní smlouvě. Např. máte-li ve smlouvě jako druh práce
uvedeno „prodavač potravin na úseku lahůdek“ nemůžete jít
po návratu z rodičovské dovolené prodávat potraviny na úseku
mraženého zboží. Podobně to platí u místa výkonu práce.
a Pokud Vám zaměstnavatel nemůže přidělit práci odpovídající
pracovní smlouvě, má tyto možnosti:
Ø Navrhne dohodu o změně pracovní smlouvy. S tou musíte
souhlasit, bez Vašeho souhlasu je neplatná.
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Nedohodnete-li se, může Vám dát zaměstnavatel výpověď
z důvodu jiných překážek na straně zaměstnavatele. V tomto
případě máte nárok na náhradu mzdy až do skončení
pracovního poměru, tedy po dobu výpovědní lhůty.
Ø Učinil-li zaměstnavatel v době Vaší rodičovské dovolené
organizační změny, může Vám dát výpověď pro
nadbytečnost. V tomto případě Vám náleží odstupné.
Z důvodu organizačních změn je možné ukončit pracovní
poměr i dohodou, nicméně pak Vám nenáleží náhrada mzdy
po dobu výpovědní lhůty.
Ø

3. Práce a péče o starší děti
a Chcete-li zůstat se svým dítětem doma déle než do jeho 3 let
věku, můžete svého zaměstnavatele požádat o neplacené
pracovní volno. Zaměstnavatel však této žádosti musí vyhovět
jen v případě, že pro nenastoupení do práce máte důležitý důvod
(např. Vám dítě nepřijali do mateřské školy a nemáte možnost
zajistit péči o něj jinak). V ostatních případech Vaší žádosti
vyhovět nemusí. V době pracovního volna již nejste v ochranné
lhůtě a nejste chráněna pro případ výpovědi (ta Vám ale nemůže
být dána z důvodu nedocházení do práce).
a Až do 15 let věku dítěte Vás nesmí zaměstnavatel bez Vašeho
souhlasu vyslat na pracovní cestu mimo okres Vašeho bydliště
či pracoviště. Tato věková hranice se týká osamělých rodičů
(běžná hranice je do 8 let věku dítěte).
a Zaměstnavatel je povinen vyhovět Vaší žádosti o kratší pracovní
dobu (např. 20 h týdně) nebo o jinou pracovní dobu (např.
4 dny po 10 h). Toto opatření platí až do 15 let věku dítěte.
Zaměstnavatel nemusí žádosti vyhovět jen v případě, že by
tomu bránily závažné provozní důvody.
a Zaměstnavatel je povinen omluvit Vaší nepřítomnost po dobu,
kdy máte nárok na ošetřovné (popř. dlouhodobé ošetřovné).
Je-li Vaše dítě nemocné a vyžaduje Vaši péči déle než je doba
ošetřovného, je zaměstnavatel povinen Vás omluvit po celou
nezbytně dlouhou dobu. Nemáte však nárok na náhradu mzdy.
a Máte nárok na pracovní volno s náhradou mzdy v případě, kdy dítě
doprovázíte k zdravotnímu vyšetření nebo do školské poradny pro
zjištění speciálních vzdělávacích potřeb. Víte-li termín předem,
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musíte jej bez zbytečných průtahů zaměstnavateli nahlásit.
Máte také povinnost zaměstnavateli prokázat nepřítomnost
v práci potvrzením od lékaře nebo školské poradny.

4. OSVČ
a Za OSVČ jste považována, vykonáváte-li samostatně výdělečnou
činnost. Zjednodušeně je to zejména tehdy, máte-li aktivní
živnostenský list a podnikáte.
a Platby pojistného na sociální a zdravotní pojištění se krom výše
Vašich příjmů odvozují také od toho, zda podnikáte na hlavní
nebo vedlejší činnost.
a Vedlejší činnost vykonáváte, pokud zároveň pobíráte rodičovský
příspěvek nebo jste zároveň zaměstnaná.
a Ať už vykonáváte hlavní nebo vedlejší samostatnou výdělečnou
činnost, musíte každoročně podat na finanční úřad daňové
přiznání (do konce března), na okresní správu sociální
zabezpečení přehled o příjmech a výdajích (do konce dubna),
na zdravotní pojišťovnu přehled o příjmech a výdajích (do konce
dubna) – každá pojišťovna má vlastní formulář.
a Vykonáváte-li hlavní SVČ, jste povinna hradit zálohy na
sociální a zdravotní pojištění. Výše záloh vychází z měsíčního
vyměřovacího základu. Minimální výše zálohy je v roce 2019 pro
sociální pojištění 2 388 Kč a zdravotní pojištění 2 208 Kč.
a Pokud vykonáváte vedlejší SVČ musíte hradit zálohy na
pojistné pouze v případě, že jste si v předchozím roce vydělala
více než je rozhodná částka. Ta pro rok 2019 činí pro sociální
pojištění 78 476 Kč. U zdravotního pojištění se hradí zálohy vždy
v takové výši, v jaké Vám vyjdou dle Vašich skutečných příjmů
v předchozím roce.
Výhody
Ø Určujete si čas, kdy se práci věnujete.
Ø Lépe sladíte práci s péčí o děti.
Ø Možnost využití svého biorytmu a výkonnosti v závislosti na
denních dobách, menstruačním cyklu apod.
Ø Možnost přizpůsobit volno pro události jako jsou třídní schůzky,
dětské představení apod.
Ø Možnost pracovat již na rodičovské dovolené.
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Stát se OSVČ je celkem jednoduché a nepotřebujete velký
počáteční kapitál (v závislosti na oboru podnikání).
Ø V případě vedlejší činnosti nehradíte v prvním roce zálohy
na sociální a zdravotní pojištění. Ty se Vám vypočítávají až
z prvního podaného daňového přiznání.
Ø

Nevýhody
Ø Z počátku velká časová a organizační náročnost – vyřízení
oprávnění, orientace v legislativě apod.
Ø OSVČ ručí za podnikání celým svým majetkem.
Ø Nejistota stabilního příjmu.
„Podnikání dává svobodu, možnost uplatnění se a flexibilitu. Na druhou stranu ale vyžaduje samozřejmě dostatek odvahy a i ochotu riskovat. Všechny
počáteční zklamání i neúspěchy je třeba vždy brát jako další životní poučení
a lekci, která mne posouvá dál. Velkým přínosem pro všechny podnikatelky
je určitě sdílení zkušeností, pravidelná setkávání a inspirace. Velkou výhodou je nebát se ptát se na informace, přiznat, když něco nevím a nechat si
poradit!“
Eva Čejková Vašková,
členka dozorčí rady Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
a patronka projektu PODNIKAVÁ ŽENA

5. Alternativní pracovní úvazky
Částečný pracovní úvazek
Jedná se o úvazek, kdy se zaměstnavatel a zaměstnanec dohodli na
kratší pracovní době, než je stanovená týdenní pracovní doba, tedy
méně než 40 hodin týdně. Objem práce má být snížen přiměřeně
výši úvazku. Právní nárok na částečný pracovní úvazek má rodič,
který pečuje o dítě mladší 15 let nebo těhotná žena. Na druhou
stranu nemůže zaměstnavatel zkrácený úvazek zaměstnanci
nařídit. Za práci přesčas se považuje práce přesahující 40 hodin
týdně, přičemž zaměstnavatel nemůže zaměstnance do práce
přesčas nutit.
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Výhody
Ø Lépe sladíte práci s péčí o děti.
Ø Umožňuje Vám dřívější návrat do zaměstnání po rodičovské
dovolené.
Ø Větší pravděpodobnost, že skloubíte pracovní den s provozní
dobou mateřské školy nebo družiny.
Nevýhody
Ø Dovolená se Vám krátí úměrně s výší úvazku.
Ø Často budete muset vykonávat více práce než odpovídá úvazku.

Pružná pracovní doba
Zaměstnanec si sám může volit začátek a konec pracovní doby,
ale v určitý čas, který stanoví zaměstnavatel, se musí nacházet na
svém pracovišti. Pokud tomu nebrání provozní překážky na straně
zaměstnavatele, na pružnou pracovní dobu má nárok zaměstnanec
pečující o dítě do 15 let věku nebo o jinou závislou osobu a těhotná
zaměstnankyně.
Výhody
Ø Lépe sladíte práci s péčí o děti.
Ø Umožňuje Vám dřívější návrat do zaměstnání po rodičovské
dovolené.
Ø Větší pravděpodobnost, že skloubíte pracovní den s provozní
dobou mateřské školy nebo družiny.
Ø Díky flexibilitě snižuje míru stresu. Odpadá i stres z pozdních
příchodů.
Ø Můžete si přizpůsobit volno pro události jako jsou třídní schůzky,
dětské představení apod.
Nevýhody
Ø Je potřeba více komunikovat se svými kolegy i se
zaměstnavatelem.
Ø Jsou na Vás kladeny vyšší nároky na samostatnost
a zodpovědnost.
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Sdílené pracovní místo
V ČR je tato forma úvazku poměrně nová a není výslovně upravena
v zákoníku práce. Její realizace záleží na zaměstnavateli. Sdílené
pracovní místo spočívá v tom, že jedno pracovní místo je rozděleno
mezi více pracovníků, nejčastěji mezi dva, a to ve formě 4+4 nebo
6+2 hodiny práce denně. Z právního hlediska se aplikují informace
charakterizující částečný pracovní úvazek.
Výhody
Ø Lépe sladíte práci s péčí o děti.
Ø Umožňuje Vám dřívější návrat do zaměstnání po rodičovské
dovolené.
Ø Větší pravděpodobnost, že skloubíte pracovní den s provozní
dobou mateřské školy nebo družiny.
Ø Máte za sebe zastoupení v neočekávaných situacích – nemoc
dětí, Vaše onemocnění. To platí samozřejmě i pro plánované
události – besídka, prázdniny aj.
Nevýhody
Ø Je potřeba, abyste si s kolegou/y dobře rozuměla a mohli jste
se na sebe vzájemně spolehnout.
Ø Možné komplikace organizačního charakteru.
Ø Budete mít pravděpodobně sníženou možnost kariérního
i mzdového postupu.
Ø Sdílíte zodpovědnost za odvedenou práci s kolegou. Následky
špatně odvedené práce nesete oba dva.

Stlačený pracovní týden
Jedná se o alternativní pracovní úvazek, kdy je pracovní doba
odpracována v kratší době, než je běžné rozvržení do pěti
pracovních dní (např. 4 dny po 10 hodinách). Délka směny nesmí
překročit 12 hodin.
Výhody
Ø Získáváte minimálně jeden volný den v týdnu navíc.
Ø Šetříte čas a náklady spojené s cestou do práce.
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Nevýhody
Ø Vyšší fyzická i psychická zátěž.
Ø Obvykle trvá několik týdnů, než si na takový režim zvyknete.
Ø Větší únava může způsobovat vyšší chybovost v práci.

Práce z domova (home-office)
Zaměstnanec nepracuje na pracovišti zaměstnavatele, ale podle
dohodnutých podmínek vykonává sjednané práce doma a v pracovní
době, kterou si sám rozvrhne. Pracovní doba je zde omezena na
maximálně 40 hodin týdně. Aplikuje se obvykle u zaměstnanců
s vysokou kvalifikací. Zaměstnavatel nemůže práci z domova
zaměstnanci nařídit, na druhou stranu není v žádném případě povinen
žádosti o práci z domova vyhovět. Zaměstnanci nepřísluší mzda nebo
náhradní volno za práci přesčas či příplatek za práci ve svátek.
Výhody
Ø Rozvržení pracovní doby je pouze na Vás.
Ø Lépe sladíte práci s péčí o děti.
Ø Umožňuje Vám dřívější návrat do zaměstnání po rodičovské
dovolené.
Ø Vždy skloubíte pracovní den s provozní dobou mateřské školy
nebo družiny.
Ø Šetříte čas a náklady spojené s cestou do práce.
Ø Možnost využití svého biorytmu a výkonnosti v závislosti na
denních dobách, menstruačním cyklu apod.
Ø Můžete se intenzivněji starat o děti a domácnost.
Nevýhody
Ø Nepřísluší Vám mzda nebo náhradní volno za práci přesčas ani
příplatky za práci ve svátek.
Ø Je potřeba zajistit telekomunikační vybavení.
Ø Je potřeba více komunikovat se svými kolegy i se
zaměstnavatelem.
Ø Jsou na Vás kladeny vyšší nároky na samostatnost
a zodpovědnost.
Ø Vyžaduje velkou sebekázeň.
Ø Přicházíte o sociální kontakty v práci.
39

6. Nezaměstnanost
a V případě, že chcete a můžete pracovat, zaevidujte se nejprve
na Úřadu práce, který Vám pomůže najít vhodné zaměstnání.
a Do evidence se zařadíte tak, že podáte žádost o zprostředkování
zaměstnání na nejbližší pracoviště úřadu práce. Tak byste
měla učinit do 3 dnů od ukončení zaměstnání nebo rodičovské
dovolené.
a V době evidence musíte s úřadem práce spolupracovat – chodit
na domluvené schůzky, veškeré změny hlásit do 8 dnů apod.
a Jako uchazeč o zaměstnání máte právo na zprostředkování
zaměstnání, podporu v nezaměstnanosti (pokud splníte
podmínky), zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání
(pokud ji z vážných důvodů potřebujete), pracovní rehabilitaci
(jste-li zdravotně postižená).
a Máte možnost přivýdělku, nejvýše však do poloviny minimální
měsíční mzdy, tedy 6 100 Kč. Přivýdělek je možný pouze pokud
je vykonáván na dohodu o provedení činnosti (DPČ) nebo jako
klasický zkrácený pracovní poměr. Při evidenci na ÚP si nemůžete
přivydělat na základě dohody o provedení práce (DPP). Pokud si
přivyděláváte, nenáleží Vám podpora v nezaměstnanosti. Každý
měsíc musíte úřadu práce dokládat Váš příjem.
a Jsou-li na Vaší straně nějaké překážky, které Vám brání v nástupu
do zaměstnání (např. nezajištěné hlídání dětí), nebude Vám
evidence na ÚP schválena, popř. budete později z evidence
vyřazena.
a Pokud nemůžete nebo nechcete nastoupit do zaměstnání,
je třeba se nahlásit na Vaší zdravotní pojišťovně jako tzv.
samoplátce. Vaší povinností je hradit měsíční pojistné, které je
pro rok 2019 ve výši 1 803 Kč.
a Je-li překážkou pracovního uplatnění péče o děti, platí za Vás
zdravotní pojištění stát. Podmínkou je, že dítě nechodí do
školky nebo jen na max. 4 h denně. Dítě školou povinné nesmí
navštěvovat družinu. Máte-li jedno dítě, můžete tuto možnost
využít do 7 let věku dítěte. Máte-li dvě a více dětí, bude za Vás
platit pojištění stát až do 15 let věku dětí.
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Vhodné zaměstnání z pohledu úřadu práce je:
a) které zakládá povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění
a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,
b) jehož délka pracovní doby činí nejméně 80 % stanovené týdenní
pracovní doby,
c) které je sjednáno na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou delší
než 3 měsíce a
d) které odpovídá zdravotní způsobilosti fyzické osoby a pokud
možno jeho kvalifikaci, schopnostem, dosavadní délce doby
zaměstnání, možnosti ubytování a dopravní dosažitelnosti
zaměstnání.
Pro uchazeče o zaměstnání, který je veden v evidenci uchazečů
o zaměstnání po dobu delší než 1 rok, je vhodným zaměstnáním
i takové zaměstnání, které
Ø splňuje podmínky stanovené v písm. a), b) a d) nebo
Ø splňuje podmínky stanovené v písm. a), c) a d) a délka jeho
pracovní doby činí nejméně 50 % stanovené týdenní pracovní
doby.
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III

Jak bydlet sama?

1. Hledání nového bydlení
a Buďte připravená, že ve většině případu je zapotřebí finanční
částka buď na kauci v případě nájmu nebo jako záloha při
koupi vlastního bydlení. Při koupi bydlení na úvěr je velmi
nepravděpodobné získat celou potřebnou částku (obvykle se
úvěruje 80 % z hodnoty nemovitosti).
a Oslovte své známé, dejte svému okolí vědět, že hledáte nové
bydlení. Mohou vědět o volném bytě ve svém okolí. Mohou
samy pronajímat byt. Mohou vědět o volných bytech, které ještě
nenajdete v inzerátech na internetu.
a Potřebujete-li odejít ze svého současného bydlení okamžitě,
požádejte své rodiče a další příbuzné o možnost krátkodobého
spolubydlení. Pořízení vlastního bydlení však neodkládejte.
Spolubydlení s příbuznými je sice rychlé a nenákladné řešení,
ale pro udržení dobrých vzájemných vztahů je velmi náročné.

2. Bydlení v azylovém domě
a Nejprve si najděte kontakty na azylové domy, které jsou pro Vás
místně dostupné. Některé z nich najdete v poslední kapitole
brožury „Jak sehnat další informace?“.
a Domluvte si schůzku. Zjistíte více informací, typy na další
možnosti a informujete se o podmínkám bydlení v daném
azylovém domě.
a Pamatujte, že bydlení v azylovém domě je dočasné. Obvykle
na 1 rok. Během této doby byste si měla zajistit vlastní bydlení.
Pracovníci azylových domů Vám v tom budou nápomocni.

3. Bydlení v nájmu
a Při výběru bytu se zaměřte na jeho technický stav. Ověřte si, jaké
energie jsou do bytu připojeny. Ujistěte se, zda v bytě zůstane
potřebné vybavení (kuchyň, koupelna, osvětlení aj.).
a Vždy trvejte na písemné nájemní smlouvě, ve které bude uvedeno
vše, na čem jste se s pronajímatelem domluvili.
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a Nezapomeňte, že pro úpravy v bytě, přestavby a jiné změny
potřebujete souhlas pronajímatele. Ideální je se s majitelem
domluvit (nejlépe písemně), jakou úpravu plánujete, zda se na ní
bude finančně podílet, zda bude vyžadovat uvedení do původního
stavu v případě, kdy budete byt opouštět. S majitelem vždy vše
komunikujte.
a Pokud se k Vám přistěhuje další osoba (přítel, kamarádka aj.),
musíte o tom majitele bytu informovat.
a Zodpovídáte také za chování Vašich návštěv. Pokud budou
porušovat domovní řád, ničit zařízení bytu nebo domu apod.,
můžete dostat výpověď z nájmu.
a Při skončení nájmu je nejdůležitější odevzdat byt nejpozději
v den, kdy nájem končí. Jinak má pronajímatel nárok na další
úhradu nájemného. Předejte pronajímateli klíče a nebraňte mu
v přístupu do bytu. Doporučujeme sepsat protokol, ve kterém
uvedete, v jakém stavu se byt odevzdává, jaké vybavení se
v něm při předání nachází, opsané stavy měřičů energií. Protokol
podepisujete Vy i pronajímatel.

4. Bydlení ve vlastním bytě/domě
a Koupi vlastního bytu, popř. domu si vždy důkladně promyslete.
Ujistěte se, že je toto řešení pro Vás finančně reálné. Zkonzultujte
možnosti s finančním poradcem nebo aspoň s někým
nezaujatým.
a Zajímejte se maximálně o stav nemovitosti a připojení energií.
Na prohlídku si nejlépe pozvěte známého, který technickým
věcem lépe rozumí.
a Ověřte si současná práva k nemovitosti. Na internetu si můžete
zdarma v katastru nemovitostí ověřit majitele nemovitosti.
Najdete zde také, jestli je nemovitost zatížena zástavním
právem (obvykle z úvěru) nebo věcným břemenem (např. práva
dožití konkrétních osob).
a Požádejte o poslední vyúčtování od dodavatelů energií. Kromě
informací o výši záloh zde můžete vyčíst další informace jako je
výměra bytu aj.
a Ověřte si, jaké vybavení zůstane v bytě při jeho předání.
a Prozkoumejte okolí. Zajímejte se, jak je lokalita obecně vnímána.
Jací lidé tam bydlí. Zda je v dosahu vše, co potřebujete: zastávka
MHD, místo na parkování, škola, obchod, pošta atd.
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5. Trvalý pobyt
a Můžete mít pouze jedno místo trvalého pobytu. Podmínkou
je, že místo je určeno pro bydlení, ubytování nebo individuální
rekreaci (chatky apod.) a je označeno číslem popisným.
a Změnu trvalého bydliště hlásíte na obecním úřadu (magistrátu,
úřadu městských částí) v obci Vašeho nového bydliště. Budete
potřebovat občanský průkaz, 50 Kč na správní poplatek a doklad
o užívání bytu (nájemní smlouvu, výpis z katastru nemovitostí
apod.)
a Každou změnu trvalého pobytu nezapomeňte nahlásit na
místa, kde Váš pobyt evidují. Např. zdravotní pojišťovna, lékař,
zaměstnavatel nebo úřad práce, ČSSZ, banka, pojišťovna,
dodavatelé energií, škola dětí a další.
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IV

Jak všechno zvládnout
a nezhroutit se?
a Pravidlo jedna: Myslete na sebe! V letadle platí pravidlo, že
v případě krizové situace musíte nejprve nasadit kyslíkovou
masku sobě a teprve potom dítěti. Pokud byste přišla o vědomí,
svému dítěti nepomůžete. A to platí i v běžném životě. Určitě se
Vám spousta věcí (domácí úkoly s dítětem, úklid, nákup, teplá
večeře aj.) bude zdát důležitější, ale pokud se necítíte v pohodě,
zamyslete se nejdřív, co by Vám teď hned pomohlo. A to také
udělejte. V týdenním režimu mějte pravidelně nějaký čas pro
sebe. Každý potřebuje jiný čas pro nabrání sil a nové energie.
Můžete se jít projít, číst si knížku, zaběhat si – prostě cokoliv, co
Vám udělá dobře.
a Pravidlo dva: Mějte se ráda! Každý den se toho na Vás valí
tolik… Můžete mít pocit, že nic nezvládáte, jste unavená, třeba
i nepříjemná na své děti nebo na lidi, kteří se Vám snaží pomoci.
Ale to všechno je naprosto v pořádku, tyto pocity mají i ženy,
kterým manžel pomáhá. Pamatujte si, že vždy děláte to nejlepší,
co umíte, co v daný okamžik můžete. Chvalte se – každý den
najděte cokoliv, co se Vám povedlo (uvařit oběd, povzbudit dítě,
hezky se obléknout, …).
a Pravidlo tři: Spěte! Opravdu dbejte na dostatečný spánek i na
úkor toho, že večer nestihnete uklidit a upéct koláč k snídani.
Pokud potřebujete spát 10 hodin denně, tak si je dopřejte.
Možná se Vám to nezdá jako priorita, ale po pár dnech zjistíte,
že se Vám svět zdá lepší, více toho zvládáte a jste příjemnější.
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Uvědomte si, co všechno jste díky rodičovství získala:
a Umíte mnohem lépe využívat síť sociální opory (rozdělit povinnosti
mezi členy rodiny, požádat o pomoc příbuzné, pustit do rodiny
placenou výpomoc, požádat o pomoc lidi ze sousedství/spřátelené
rodiče aj.).
a Umíte lépe plánovat čas.
a Zvládáte zásady logistiky (přepravit děti do školy, dopravit se do
práce, vyzvednou děti, převést děti na zájmový kroužek aj.).
a Dokážete pružněji reagovat a přizpůsobit se nečekaným
okolnostem (s dětmi je takových situací každý den dost).
a Umíte trpělivě vysvětlovat a předávat informace (trénujete to
pokaždé, když dítěti vysvětlujete, jak se obouvá bota, proč nemůžete
koupit nové kolo aj.).
Umíte najít i výhody toho, že vychováváte děti sama?
Naučíte se mnohem více věcí, protože musíte být jako rodič
multifunkční. Nejen trh práce to pak může ocenit.
Ø Děti sólo rodičů jsou mnohem samostatnější a zvládají více
dovedností než děti vyrůstající v úplných rodinách.
Ø Máte mnohem více kontroly nad svou domácností, výchovou
dítěte i nad svým časem.
Ø

Odborná pomoc
a Nebojte se vyhledat odbornou pomoc. Patří to k pozornosti, kterou
byste sobě měla věnovat. Když už nic jiného, je čas strávený třeba
u psychologa čas pouze Váš. Můžete mluvit a řešit jen sebe, své
pocity. Bez výčitek, že byste se měla zrovna teď věnovat dětem
nebo umýt nádobí. Nikdo Vás nehodnotí, neodsuzuje.
a Může se jednat o psychologa/psycholožku. Vyberte si člověka,
který Vám bude „sedět“. Nebojte se ho změnit, pokud se na
sezeních nebudete cítit dobře. U dobrého odborníka byste měla mít
pocit, že to, co cítíte, je naprosto v pořádku (ať už je to vztek, lítost,
zoufalství, únava, netrpělivost s dětmi, …). Že děláte to nejlepší, co
v daném okamžiku můžete. Můžete dostat povzbuzení, inspiraci
nebo získat směr, kudy dál.
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a Pokud z jakéhokoliv důvodu nechcete navštívit přímo
psychologickou ordinaci, jsou i jiné možnosti. Vyhledejte například
občanskou poradnu nebo přímo nějakou organizaci zaměřenou
na rodiče. Informace najdete na internetu. V poradnách a často
i v jiných organizacích najdete sociální pracovníky (popř. další
odborníky), kteří umí naslouchat a také nabídnout možnosti, jak
konkrétní situaci řešit. Obvykle mají také přehled o místní síti
služeb, které můžete využít.
a Vyhledejte ve svém okolí rodičovské centrum, klub maminek nebo
podobné sdružení. Potkáte se zde s dalšími rodiči, se kterými
můžete sdílet svůj příběh. Třeba zde najdete někoho v podobné
situaci nebo se seznámíte s maminkou, se kterou si budete
moci vzájemně pomáhat (např. s vyzvedáváním dětí, občasným
hlídáním, aj.).
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V

Jak najít další informace?

Internet
Na internetu najdete v současné době neuvěřitelně velké množství
informací a rad ze všech oblastí, které Vás mohu zajímat. Kromě
článků, kalkulaček a diskuzí jsou to dnes i videa. Určitě tyto zdroje
používejte a informujte se. Berte, prosím v potaz, dvě nepříjemnosti,
které s vyhledávání na internetu souvisí:
1. Informace nemusí být pravdivé! Proto vždy konkrétní informaci
ověřujte na různých webových stránkách, od jiných autorů.
2. Informace jsou všeobecné nebo naopak popisují případ jednoho
člověka. U všeobecných informací často narazíte na to, že Vám
nedávají odpověď přímo pro Vaši situaci. Příběhem konkrétního
člověka se můžete inspirovat, ale také jsou mnohdy okolnosti
odlišné od těch Vašich.
Protože internet není tedy vždy ideálním parťákem na pomoc při
obtížné situaci, uvádíme několik kontaktů z Ústeckého kraje. Jedná
se o organizace, kde mají spousty zkušeností a umí najít správné
informace. Krom toho neváhejte požádat o další informace a
pomoc úředníky na obecních úřadech a úřadech práce, se kterými
jednáte např. při vyřizování dávek.

Pokud víte o dalším místě, kde Vám pomohli, neváhejte nám
napsat na e-mail familyjump@vivajump.cz. Organizaci zařadíme
do seznamu při další aktualizaci brožury.
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Kalkulačky
Na internetu najdete mnoho odkazů, kde je možné si vypočítat výši
sociálních dávek, podpory v nezaměstnanosti, daňové úlevy nebo
mzdu. Vždy si uvědomte, že výpočty jsou orientační a často neumí
obsáhnout všechny okolnosti, které se týkají právě Vaší situace.
Pro představu jsou však dostačující.
https://www.penize.cz/duchody-a-davky
https://www.mesec.cz/davky-a-duchody/
https://www.kurzy.cz/kalkulacka/
https://www.prispevky.cz/kalkulacky
https://www.finance.cz

Krizové telefonní linky
Neváhejte využít i přímou osobní pomoc na telefonu. Existuje
několik krizových linek, kde Vám profesionálně poradí, ale také
vyslechnou a Vy se nemusíte cítit na vše sama.
Rodičovská linka
606 021 021
Provoz: od pondělí do čtvrtka od 13 do 21 h, v pátek od 9 do 17 h
Krizová pomoc a sociální poradenství pro všechny dospělé, kteří
mají starost o děti a neví si rady.
Linka pro táty a mámy
739 416 408
Provoz: každé pondělí od 10 do 16 h
Pomáhá rodičům zvládnou období krize, tak aby se co nejméně
dotkla jejich dětí.
Linka EDA
800 405 060
Provoz: od pondělí do pátku od 9 do 15 h
Na linku se mohou obrátit členové rodiny, která se dozví závažnou
zdravotní diagnózu dítěte
Linka duševní tísně
476 701 444
Provoz: nonstop
Linka představuje první pomoc lidem, kteří se octnou v problémech.
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Linka pomoci pro osoby v krizi
475 603 390
Provoz: nonstop
Služba je určena všem bez rozdílu věku, pro ty, kteří prožili
nepříjemnou událost nebo se cítí osaměle.
Linka pro osoby ohrožené domácím násilím
475 511 811
Provoz: v pondělí a ve středu od 8 do 18 h, v úterý a ve čtvrtek od
8 do 14 h, v pátek od 8 do 16 h
Pro osoby starší 15 let, kteří zažívají opakovaně slovní, fyzickou či
jinou agresi od blízké osoby.

Informační telefonní linky
Call centrum nemocenského pojištění
571 811 081
Provoz: v pondělí a ve středu od 8 do 17 h, v úterý a ve čtvrtek od
8 do 14:30 h, v pátek od 8 do 14 h
Poskytuje informace o dávkách nemocenského pojištění
(nemocenské, ošetřovné a další).
Call centrum služeb zaměstnanosti
844 844 803
Provoz: od pondělí do pátku od 8 do 20 h
Poskytuje informace z oblasti trhu práce, o evidenci a podpoře
v nezaměstnanost, o sociálních dávkách apod.
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Poradenské centrum Krupka,
Romano jasnica
Poradenské centrum Teplice,
Romano jasnica
Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi Duchcov
Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi Květina
SPZ Teplice - sociálně
aktivizační služby

Karla Čapka 248
417 01 Krupka
Masarykova 314/150
415 02, Teplice
Tyršova 558/11
Duchcov
Mírová 325/4a
417 03 Dubí
Jankovcova 1229/46
415 01 Teplice

Organizace
Adresa
Agapé I., Oblastní charita Teplice Husitská 72/78
417 41 Krupka
Agapé II., Oblastní charita
Pod Dolní drahou 88
Teplice
417 42 Krupka
Azylový dům Duchcov
Nádražní 555/9
419 01 Duchcov
Azylový dům Osek
K. H. Borovského 311
417 05 Osek
Azylový dům pro matky s dětmi Husitská 78/68
Agapé
417 41 Krupka
Centrum "Rodina v tísni",
Husova 305
Oblastní charita Most
417 05 Osek
Centrum pro celou rodinu
Pražská 3226
Teplice
415 01 Teplice
Člověk v tísni, o.p.s.
Teplická 555/57
418 01 Bílina
FAMILYjump, VIVAjump z. s.
Jana Koziny 1628/31
415 01 Teplice
MENTRIX z. s.
Českobratrská 931/26
415 01 Teplice
Občanská poradna Teplice,
Thámova 711/20
Oblastní charita Teplic
415 01 Teplice
Podaná ruka, Salesiánské
Rovná 277
středisko Štepána Trochty
415 01 Teplice
info@mentrix.cz

obcanskaporadna@charitateplice.cz 720 995 180
ssst@teplice.sdb.cz

www.mentrix.cz
www.teplice.charita.cz
www.teplice.sdb.cz

702 289 539
775 713 932

romano.j@seznam.cz
vojtkova@charitamost.cz
info@oskvetina.cz
spzteplice@seznam.cz

www.oskvetina.cz
www.spz-teplice.cz

608 966 505

721 568 898

475 501 774

romano.j@seznam.cz

www.romanojasnica.webnode.
cz
www.romanojasnica.webnode.
cz
www.charitamost.cz

411 131 072

603 878 217

606 564 821

familyjump@vivajump.cz

417 530 813

www.vivajump.com

zdzieblova@charitamost.cz

www.charitamost.cz

777 852 113

778 402 398

adagape@charitateplice.cz

www.teplice.charita.cz

417 822 161

petra.hauptmanova@clovekvtisni.cz

nikolova@charitamost.cz

www.charitamost.cz

417 533 124

www.clovekvtisni.cz/bilina

hubackova@charitamost.cz

www.charitamost.cz

774 852 117

777 190 926

sasagape2@charitateplice.cz

www.teplice.charita.cz

Telefon
777 852 113

www.centrumprocelourodinu.cz hessovapetra@tiscali.cz

E-mail
agape.tp@volny.cz

Web
www.teplice.charita.cz

Teplice a okolí
Adresář
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Sociální poradna Most, Oblastní
charita Most
Women for Women - pobočka Most

Odborné sociální poradenství
Litvínov, Oblastní charita Most
Poradna pro rodinu, manželství a
mezilidské vztahy
Protidluhové poradenství Most,
Oblastní charita Most
Sociálně aktivizační poradna Most

Občanská poradna Most,
Diakonie ČCE

Občanská poradna Litvínov,
Diakonie ČCE

Centrum pro rodinu a následnou péči

Centrum krizové intervence Spirála
- Most

Organizace
Azylový dům pro ženy a matky s
dětmi v tísni Most, Diakonie ČCE

Adresa
M. Alše 3274
434 01 Most
(budova gymnázia)
Tř. Budovatelů 2957
434 01 Most
(Business Centrum)
P. Jilemnického 1929
4343 01 Most
Žižkova 151
436 01 Litvínov
(Krušnohorská poliklinika)
Tř. Budovatelů 2957
434 01 Most
(Business Centrum, 5. patro)
Janovská 122
435 42 Litvínov - Janov
Komořanská 818
434 01 Most
Fr. Halase 845
434 01 Most
Báňská 287
434 01 Most
Fr. Malíka 956/16a
434 01 Most
V. Řezáče 315
434 01 Most
michaela.hostasova@w4w.cz

info@ric-most.cz

www.ric-most.cz

www.women-for-women.cz

fadrhons@charitamost.cz

www.charitamost.cz

fadrhons@charitamost.cz

macuzinska@msss-most.cz

www.msss-most.cz

www.charitamost.cz

helebrantova@charitamost.cz

op@most.diakonie.cz

op@most.diakonie.cz

cranp@mostknadeji.cz

krizovecentrum@spirala-ul.cz

E-mail
ad@most.diakonie.cz

www.charitamost.cz

www.most.diakonie.cz

www.most.diakonie.cz

www.mostknadeji.eu

www.spirala-ul.cz

Web
www.most.diakonie.cz

222 269 844

775 713 801

476 104 912

775 993 510

478 622 359

770 121 451

721 258 865

721 258 865

777 736 943

475 511 811

Telefon
417 638 952

Most a okolí
Adresář
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Světlo Kadaň z.s.

Sociální poradna Chomutov

Sociální centrum RADKA Kadaň

soschomutov@soschomutov.cz

www.soschomutov.cz

poradna.svetlozs@seznam.cz

charitamost@charitamost.cz

radka.radost@kadan.cz

zuzana_horcikova@armadaspasy.cz

sas@msssvejprty.cz

www.mssvejprty.cz

www.armadaspasy.cz

curzu@curzu.cz

www.curzu.cz

drapak@charitamost.cz

poradna.kadan@seznam.cz

www.poradnakadan.estranky.cz

www.charitamost.cz

karolina.jenickova@nadeje.cz

www.nadeje.cz

saskaminek.svetlozs@seznam.cz

krizovecentrum@spirala-ul.cz

www.spirala-ul.cz

www.svetlokadanzs.cz

michaela_skopova@armadaspasy.cz 773 770 448

www.armadaspasy.cz

725 853 042

739 677 608
734 453 684
775 713 219

474 652 956
606 641 988

773 770 285

603 148 127

702 042 648

797 977 155

776 806 475

731 963 930

775 889 637

475 511 811

773 770 285

zuzana_horcikova@armadaspasy.cz

www.armadaspasy.cz

Telefon
474 652 956

E-mail
soschomutov@soschomutov.cz

Web
www.soschomutov.cz

Kpt. Jaroše 630
www.radka.kadan.cz
432 01 Kadaň
Zahradní 5321 nebo
www.charitamost.cz
17. listopadu 5461
430 04 Chomutov
Klášterecká 1720 nebo www.svetlokadanzs.cz
Čsl. Armády 42
432 01 Kadaň

Adresa
Písečná 5030
430 04 Chomutov
Studentská 1242
431 11 Jirkov
B. Němcové 1059
431 11 Jirkov
Kamenná 5164
430 04 Chomutov
Osvobozená 556
431 51 Miřetice u
Klášterce nad Ohříí
Poradna pro rodinu a mezilidské Mírové náměstí 120
vztahy Kadaň
432 01 Kadaň
Poradna pro rodinu, manželství a Revoluční 22/20
mezilidské vztahy Chomutov
430 01 Chomutov
SAS Vejprty
Přísečnická 456/6
431 91 Vejprty
Služby pro rodiny s dětmi Školní pěšina 5249
SC Kamínek
430 04 Chomutov
Sociálně aktivizační služby pro
Zahradní 5321
rodiny s dětmi Jirkov
430 04 Chomutov
Sociálně aktivizační služby pro
Školní 1727
rodiny s dětmi Jonatán,
431 11 Jirkov
Armáda spásy
Sociální centrum Kamenná
Kamenná 5164
430 04 Chomutov

Organizace
Azylový dům Písečná,
Sociální služby Chomutov
Azylový dům pro matky s dětmi,
Armáda spásy
Azylový dům pro muže a ženy,
Armáda spásy
Centrum krizové intervence
Spirála
Dům NADĚJE Klášterec nad ohří

Chomutov a okolí
Adresář

Adresa
Bílý Kopec 432
441 01 Podbořany
Riegrova 652
413 01 Roudnice nad Labem

Studentská 10 44
438 01 Žatec
Rakovnická 2502
440 01 Louny
Pod Nemocnicí 2503
440 01 Louny
Centrum odborného sociálního
Osvoboditelů 2649
poradenství, Vavřinec, z. s.
440 01 Louny
Manželská a předmanželská poradna Sladovnická 21
Lovosice
440 01 Louny
Občanská poradna Handicap
Náměstí Svobody 150
438 01 Žatec
Poradenské centrum Louny, Romano Ul. 5. Května 163
jasnica
440 01 Louny
RADDAR
Husova 1200
438 01 Žatec
Sedmikráska Žatec, z. s.
Hošťálkovo nám. 137
(sociální centrum)
438 01 Žatec
Sociálně aktivizační služby pro rodiny Otakara Březiny 2895
s dětmi, Oblastní charita Most
438 01 Žatec
Sociálně aktivizační služby pro rodiny Studentská 1044
s dětmi, Vavřinec, z. s.
438 01 Žatec
Sociální centrum pro rodinu, z. ú.
Zelená 218
439 49 Staňkovice

Azylový dům pro matky s dětmi
v Domově sv. Josefa,
Charita Roudnice nad Labem
Azylový dům pro rodiny s dětmi,
Vavřinec, z. s.
Azylový dům při Domově pro seniory
U Pramene Louny
Centrum krizové intervence Spirála

Organizace
1. Česká společnost, z. s.
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scsedmikraska@seznam.cz
charita@charitamost.cz
hrdlickova@vavrinec-zs.cz
scprorodinu@gmail.com

www.charitamost.cz
www.vavrinec-zs.cz
www.scprorodinu.cz

handicap-zatec@seznam.cz

www.handicap-zatec.cz

www.sedmikraskazatec.cz

mpp.louny@csplitomerice.cz

www.csplitomerice.cz

mala@osmosty.cz

hrdlickova@vavrinec-zs.cz

www.vavrinec-zs.cz

www.osmosty.cz

krizovecentrum@spirala-ul.cz

www.spirala-ul.cz

romano.j@seznam.cz

cerna@domovd.cz

www.dsup-louny.cz

www.romanojasnica.cz

hrdlickova@vavrinec-zs.cz

ad.sp@charitaroudnice.cz

E-mail
info@1ceskaspolecnost.cz

www.vavrinec-zs.cz

www.charitaroudnice.cz

Web
www.1ceskaspolecnost.cz

602 943 155

607 813 451

476 119 999

602 943 155

774 680 013

475 501 774

415 655 132
737 291 503
474 770 662

475 603 390
472 743 835
607 813 451

415 652 879

607 813 451

416 838 313
730 541 421

Telefon
774 743 839

Louny a okolí
Adresář
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Slatina 11
410 02 Lovosice

VALDEK, o.p.s.

SAS FCHL, Farní charita
Lovosice
Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi při FCH Rce n.L.
Středisko NADĚJE Litoměřice

Poradenské centrum Štětí

Mozaika, z.s.

Manželská a předmanželská
poradna Litoměřice
Mondea centrum

KLÍČ - poradna pro rodiny

Dům NADĚJE Litoměřice

Adresa
Riegrova 652
413 01 Roudnice nad Labem
Terezínská 731/54
410 02 Lovosice
Liškova 1543/43
412 01 Litoměřice
Želetická 2187/11
412 01 Litoměřice
Špindlerova třída 696
413 01 Roudnice nad Labem
Palachova 710/18
412 01 Litoměřice
Lidická 1637
413 01 Roudnice nad Labem
Přívozní 1036/9
410 02 Lovosice
Nové náměstí 139
411 08 Štětí
Školní 476/3
410 02 Lovosice
Jungmannova 670
413 01 Roudnice nad Labem
Masarykova 301/21
412 01 Litoměřice

Organizace
Azylový dům pro matky s dětmi
v Domově sv. Josefa
Azylový dům pro ženy a matky
s dětmi v Lovosicích
Domov pro matky s dětmi
dmd@diakonieltm.cz

www.diakonieltm.cz

l.putnova@nadeje.cz

www.nadeje.cz

valdek.slatina@seznam.cz

sassp@charitaroudnice.cz

www.charitaroudnice.cz

romano.j@seznam.cz
petra.buriankova@fchlovosice.cz

www.valdek.cz

416 797 511

416 732 271

Telefon
416 838 313
731 625 969
731 129 760

724 368 159

773 743 877

731 130 444

739 381 949

475 501 774

klic-centrummatysek@seznam.cz 776 004 365
775 725 587
mpp.litomerice@csplitomerice.cz 416 733 023
733 517 389
recepce@mondeacentrum.cz
775 279 923
416 841 588
sarka.pravdova@rcmozaika.cz
725 371 327

www.fchlovosice.cz

www.romanojasnica.cz

www.rcmozaika.cz

www.mondea.centrumd8.cz

www.csplitomerice.cz

www.centrumd8.cz

litomerice@nadeje.cz

azylovy.dum@fchlovosice.cz

www.fchlovosice.cz

www.nadeje.cz

E-mail
ad.sp@charitaroudnice.cz

Web
www.charitaroudnice.cz

Litoměřice a okolí
Adresář

Adresa
Orlická 2894/3
400 11 Ústí nad Labem
Vaníčkova 902/11
400 01 Ústí nad Labem
Centrum krizové intervence Spirála
K Chatám 22
403 30 Ústí nad Labem
Centrum pro rodinu Ovečka, Oblastní Poláčkova 3236/2
charita Ústí nad Labem
400 11 Ústí nad Labem
Centrum služeb pro rodinu Světluška, Třída Národního odboje 634/23
Oblastní charita Ústí nad Labem
400 03 Ústí nad Labem
Člověk v tísni, o.p.s.
Prokopa Diviše 1605/5
400 01 Ústí nad Labem
Dobrovolnické centrum, z. s.
Prokopa Diviše 1605/5
400 01 Ústí nad Labem
Mateřské centrum YMCA
Brněnská 1063
400 01 Ústí nad Labem
Návrat dítěte do rodiny
Zolova 502/2
400 07 Ústí nad Labem
Poradenské informační centrum
Gogolova 29/2
Trmice
400 04 Trmice
Poradna pro rodinu a mezilidské
Prokopa Diviše 1605/5
vztahy, o.p.s.
400 01 Ústí nad Labem
Poradna Prosapia
Na Sklípku 373/37
400 07 Ústí nad Labem
Spolek SILNÁ RODINA
Vinařská 742/20
400 01 Ústí nad Labem

Organizace
Azylový dům pro matky s dětmi,
příspěvková organizace
Beteau, odborné sociální poradenství
bateau@bateau.cz
krizovecentrum@spirala-ul.cz
ovecka@charitausti.cz
svetluska@charitausti.cz

dcul@seznam.cz
mc@usti.ymca.cz

www.bateau.cz
www.spirala-ul.cz
www.charitausti.cz
www.charitausti.cz

www.dcul.cz
www.usti.ymca.cz/MC

475 603 390
472 743 835
475 212 314

731 172 025

Telefon
472 773 335

poradna@poradna-prava.cz
romano.j@seznam.cz
poradna.ul@centrum.cz
i.prouskova@prosapia-zu.cz
petra.janatova@silnarodina.cz

www.poradna-prava.cz
www.romanojanica.cz
www.poradna-ul.cz
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www.prosapia-zu.cz
www.silnarodina.cz

724 992 772

725 114 125

475 216 504

724 701 600
724 701 610
475 501 774

739 633 521

606 512 905

475 221 211
739 507 615
www.clovekvtisni.cz/usti radka.kunesova@clovekvitsni.cz 734 428 394

E-mail
info@orlicka.cz

Web
www.orlicka.cz

Ústí nad Labem a okolí
Adresář
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Občanská poradna Rumburk,
Oblastní charita Rumburk
Občanská poradna Šluknov,
Oblastní charita Rumburk
Občanská poradna,
Charitní sdružení Děčín

Občanská poradna Děčín,
Charitní sdružení Děčín, z. s.

Návrat dítěte do rodiny

Krizová poradna

Domov svaté Máří Magdalény Jiřetín
pod Jedlovou,
Diecézní charita Litoměřice
Kostka Krásná Lípa p. o.

Centrum krizové intervence Spirála
- Děčín
Centrum krizové intervence Spirála Rumburk
Domov sv. Vincenta de Paul z.ú.

Organizace
Ambrela pro rodinu, Oblastní charita
Šluknov
Asistenční služba pro rodiny s dětmi,
Oblastní charita Rumburk
Azylový dům pro muže a matky
s dětmi
Azylový dům, CEDR

Sukova 1055/24
408 01 Rumburk
T. G. Masaryka 580
407 77 Šluknov
Zbrojnická 7
405 02 Děčín

Masarykova 1094/4
407 46 Krásná Lípa
Bezručova 87/2
405 02 Děčín
Radniční 23/1
405 02 Děčín
Zbrojnická 779/7
405 02 Děčín

Adresa
T. G. Masaryka 611
407 77 Šluknov
Sukova 1055/24
408 01 Rumburk
Řecká 1216/19
405 02 Děčín
Pekařská 699/1
408 01 Rumburk
Bezručova 87/2
405 02 Děčín
Máchova 492/30
408 01 Rumburk
Dolní Podluží 431
407 55 Dolní Podluží
Náměstí Jiřího 29
407 56 Jiřetín pod Jedlovou

op@charitarumburk.cz
op.slk@charitarumburk.cz
poradna@chsd.cz

www.charitarumburk.cz
www.chsd.cz

poradna@chsd.cz

poradna@poradna-prava.cz

www.charitarumburk.cz

www.chsd.cz

www.poradna-prava.cz

www.komunitnicentrum.com kostka@komunitnicentrum.
com
www.krizovaporadna.cz
krizova.poradna@seznam.cz

dmm.jiretin@ltm.charita.cz

www.dchltm.cz

412 517 368

739 841 280

412 384 745

412 517 368

724 701 600

732 599 451

777 291 400

412 379 211

727 953 080

special.pedag@seznam.cz

www.svinc.cz

412 336 226

krizovecentrum@spirala-ul.cz 475 603 390

azyl@os-cedr.cz

www.os-cedr.cz

737 703 772

www.spirala-ul.cz

stalasluba@cssdecin.cz

www.cssdecin.cz

412 384 744

krizovecentrum@spirala-ul.cz 475 511 811

asrd@charitarumburk.cz

www.charitarumburk.cz

Telefon
605 148 212

www.spirala-ul.cz

E-mail
sas@charitasluknov.cz

Web
www.charitasluknov.cz

Děčín a okolí
Adresář

Adresa
Fügnerova 355/16
405 01 Děčín
Rákosníček Děčín, z. s.
Severní 1495/4
405 02 Děčín
Sociálně aktivizační služba pro
T. G. Masaryka 2470
rodiny s dětmi Varnsdorf
407 47 Varnsdorf
Sociálně aktivizační služba pro rodiny, Zbrojnická 7
Charitní sdružení Děčín, z. s.
405 02 Děčín

Organizace
Poradna Prosapia

E-mail
i.prouskova@prosapia-zu.cz
info@mcrakosnice.cz
modrykamen@varnsdorf.cz
aist@chsd.cz

Web
www.prosapia-zu.cz
www.mcrakosnicek.cz
--www.chsd.cz

773 775 961

723 454 717

606 779 477

Telefon
725 114 125

Děčín a okolí
Adresář
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Zdroje
Ø

www.mpsv.cz

Ø

www.vyzivne.cz

Ø

www.cssz.cz

Ø

https://www.penize.cz/pridavky-na-dite/402775-pridavky-na-dite2019-kolik-delaji-a-kdo-ma-narok

Ø

h t t p s : // z p r a v y . a k t u a l n e . c z / f i n a n c e / j s o u - u r c e n y nizkoprijmovym-domacnostem-rada-lidi-ale-na-soci/
r~f3de7c66305211e9b73eac1f6b220ee8/

Ø

https://www.finance.cz/zpravy/finance/270177-kdy-mate-narokna-socialni-davky/

Ø

https://www.prispevky.cz/hmotna-nouze/prispevek-na-bydleni

Ø

http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/pravpov_uch

Ø

Nebojujte se zákony. Využijte je ve svůj prospěch. Příručka pro
rodiče 2018. Vydal APERIO - společnosti pro zdravé rodičovství

Ø

Nebojujte se zákony a slaďte práci s rodinou. Příručka pro rodiče
2016. Vydal APEIRO – společnost pro zdravé rodičovství

Ø

Alternativní pracovní úvazky aneb jde to i jinak? Informační brožura
projektu Dlouhodobý program motivace zaměstnavatelů Kunovicka
ke slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců a
zaměstnankyň, zpracovaly Bc. Michaela Fraňková a Ing. Eva
Vaculíková

Ø

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Ø

Vyhláška č. 180/2015 o zakázaných pracích a pracovištích

Partneři projektu

Úřad práce České republiky
Kontaktní pracoviště Teplice
https://portal.mpsv.cz/upcr

Oblastní charita Teplice
Azylový dům pro matky s dětmi Agapé
www.teplice.charita.cz

Brožura Rady a tipy pro samoživitelky je volně
k dispozici na webových stránkách projektu
www.mamysrucenimomezenym.cz

