
Změnv v poskvtování sociálních dávek od 1.1.2012

Od 1 .1.2012 bude sociální dávky - pomoc v hmotné nouzi
- příspěvek na péčí

zajištoovat a vyplácet úřad práce;"iil#,Ti:'"oY 
zdravotně PostiŽené

v ooskvtov vek pro osoby zdravotně oostižené ďocházi to změnám:
z.č,329l20Il Sb., o poskytování dávek osobám zdravotně postiženým

Dosavadní dávky jsou zrušeny (mimořádné výhody, příspěvek na provoz
motorového vozidla a individuální dopravu, příspěvek na krmivo pro vodícího psa.
příspěvek na uživání bezbariérové garáůe)'a jsou nahrazeny příspěvkem na
mobilitu a příspěvkem na zvláštní pomůcku.

Příspěvek na mobilitu je opakovaná měsíční dávka ve výši 400o_Kč, od 1.1 .2012 na
ni budou mít nárok držitelé platného průkazu ZTP aZTPIP O tuto dávku je třeba si
požádat od 1.1.2012 na pobočce úřadu práce v Bystřici n.P.

Příspěvek na zvláštní pomůcku je určen na pořízení kompenzaěních pomůcek,
motorového vozidla, úpravu motorového vozidla, úpravu bytu. U všech příspěvků
bude zdravotní stav posuzovat posudkový lékař.
Maximální výše příspěvku na pořízení automobilu činí 200 000 Kč, opakovaně lze
příspěvek píiznat po uplynutí l0 let, nově se sleduje příjem a majetkové poměry
žadatele. Součet vyplácených příspěvku na pomůcky nesmí v průběhu 5 let
Přesáhnout částku 800 000,-Kč . Spoluúčast žadatele na pořízení pomůcky je l0oÁ

Schodolezy, schodišťové plošiny, stropní zvedacisystém- tyto pomůcky Í budou
vypůjčovat nazákladé smlouvy, neposkytuje se na ně příspěvek.

Průkazy TP,, ZTP a ZTPIP , zůstávají platné do doby platnosti vyznačené na
PrŮkazu, nejdéle však do 31.12.2011 budou nahrazeny elektronickou kartou -
kartou sociálních systémů. V případě ukončení platnosti průkazu po 1.1 ,20l2je nutné
PoŽádat Úřad práce o vydání elektronické karty. Posouzení zdravotního stavu bude
Probíhat podle nových právních předpisů, zjišťovat se bude schopnost mobility a
orientace žadatele.

Stávající oznaČení vozidel přepravující osobu s průkazem ZTP aZTPlPje platné clo
31.12.2012, nové oznaěeni - Evropský parkovací prukaz bude po I.1.2012 vydávat
odbor dopravy MěÚ v Bystřici n.P., na zékladě piedložení platného prukazu ZTP,
ZTPIP, stávajícího označení auta, 1 ks fotografie 35mmx45mm.
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