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Cíle předmětu:
Předmět si klade za cíl seznámit studenty se systémem sociální správy v ČR, prohloubit
získané teoretické poznatky s následnou aplikací do praxe, a to rozborem konkrétních
modelových situací. Student by měl být schopen analyzovat sociální situace a navrhnout
optimální postupy řešení.
Osnova:
 Praktické příklady výpočtu sociálního a zdravotního pojištění u konkrétních skupin
(zaměstnavatel, zaměstnanec, OSVČ, osoby bez zdanitelných příjmů) konstrukce
výpočtu důchodového věku, výpočet jednotlivých typů důchodů, výpočet dávek
nemocenského pojištění atd.
 Státní sociální podpora v praxi – konstrukce existenčního a životního minima,
výpočet jednotlivých dávek SSP, modelové situace, rozbor kasuistik a návrh
konkrétních postupů na základě získaných teoretických poznatků
 Pomoc v hmotné nouzi v praxi – výpočet jednotlivých dávek, možnost účasti
odborníka ze sociálního odboru a konkrétní zkušenosti s výplatou dávek v hmotné
nouzi
 Politika zaměstnanosti v praxi – výpočet výše podpory v nezaměstnanosti
v jednotlivých případech apod.
 Sociální služby – rozbor prováděcí vyhlášky k zákonu o sociálních službách,
fungování a zdroje financování jednotlivých sociálních služeb, komunitní plánování
 Samostatná práce studentů – modelová situace – návrhy konkrétních opatření jak
nepříznivou sociální situaci řešit
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