
Sociální zabezpečení v ČR 
• sociální zabezpečení v ČR reguluje a nastavuje 

stát. 

• pomáhá přecházet kritickým sociálním 
situacím, případně zmírňuje jejich dopady na 
jedince. 
1. sociální dávky – sociální podpora a sociální 

pomoc. Sociální dávky jsou čerpány buď ze 
státního rozpočtu nebe individuálního pojištění 
– nemocenské a sociální 

2. sociální služby  

3. sociální azyly 



1. sociální solidarita = mezi bohatými a chudými, 
mezi zdravými a nemocnými, starými a 
mladými. 
 

2. sociální garance = vytváření sociální sítě, která 
zachytí člověka v nouzi a poskytne mu pomoc = 
stát vytváří tzv. záchrannou sociální síť, kterou 
garantuje minimální pomoc. 
 

3. princip komplexnosti = pomoc všemi 
dostupnými prostředky. 

Principy sociálního zabezpečení 



Sociální pomoc 
• o vyplácení rozhoduje obecní nebo krajský úřad. 
• určena občanům, kteří se dostali do nouze a nejsou 

schopni zabezpečit své potřeby, nebo potřeby osob, 
o které pečují. 

• podmínky vyplácení stanoví zákon. 
některé formy sociální pomoci (dávky): 
a) příspěvek na výživu dítěte 
b) příspěvek na péči o osobu blízkou 
c) příspěvek na úpravu bytu 

d) příspěvek na rekreaci a lázeňskou péči  
e) příspěvek nevidomým občanům 
f) pečovatelská služba apod. 

Sociální pomoc 



• sociální služby jsou určeny těm, kteří nejsou ze 
zdravotních důvodů schopni se o sebe postarat. 

• služby sociálních služeb využívají např. i narkomani, 
bezdomovci nebo uprchlíci. 

• poskytovány jsou ambulantně nebo formou návštěv 
u klienta, nebo formou tzv. pobytové péče. 

Některá zařízení poskytující sociálno služby: 
• Denní stacionář 
• Domov pro seniory 
• Azylový dům 
• Dům na půl cesty 
• Sociální poradna 
• Sociálně terapeutická dílna 
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1. Jak se strukturováno sociální zabezpečení v České 
republice? 

2. Uveďte alespoň 2 principy sociálního zabezpečení? 
3. Komu je určena sociální pomoc? 
4. Které formy sociální pomoci znáte? 
5. Uveďte 3 poskytovatele sociálních služeb. 


