sociální reforma
Základní otázky a odpovědi

01
Co je to sociální
reforma?
Změny v sociálním systému, které začnou platit v průběhu roku 2012. Novinek je celá řada a týkat se budou
různých skupin obyvatel. Reforma nesnižuje peníze vyplácené v dávkách či příspěvcích od státu. Upravuje
systém tak, aby nebyl zneužívaný a dávky dostávali jen ti, kteří pomoc opravdu potřebují. Reforma nic nemění
na výhodách, které mají držitelé průkazů TP a ZTP/P. Reforma také například zvyšuje pokuty za nelegální
zaměstnávání.

02
Co se změní v roce 2012?
Podpora od státu bude vyplácena na jednom místě. Rodičovské příspěvky, příspěvky zdravotně handicapovaným i pomoc sociálně slabým budou zajišťovat úřady práce. Služby tak zůstanou dostupné jako dnes.
Již nebude nutné s různými žádostmi a formuláři obíhat více úřadů, veškerý kontakt zajistí úřad práce.

03
Koho se změny budou dotýkat?
Zde jsou některé příklady:
• podnikatelů, kterým mj. ubude povinnost hlásit volné pracovní místo a na druhou stranu
mu bude moct být udělena vyšší pokuta, pokud zaměstnává lidi na černo.
• rodičů dětí, kteří již budou moci dát své dítě do školky či jeslí, aniž by přitom přišli o rodičovský
příspěvek.
• firem, kterým umožní pro děti zaměstnanců vybudovat snáze školku.
• zdravotně znevýhodněných či postižených, kteří už nebudou muset při každém typu
žádosti podstoupit nové lékařské posouzení apod.

ministerstvo práce
a sociálních věcí

O všem, co „Sociální reforma“ přinese, Vás budeme průběžně
informovat na úřadech práce i na www.mpsv.cz
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