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Osobní asistence
Osobní asistence je sociální služba, která je poskytována v domácím 
prostředí a a ve školách – základních, speciálních, mateřských. Je 
určena seniorům, dětem a osobám se zdravotním postižením.
Osobní asistence pomáhá při zvládání úkonů péče o vlastní oso-
bu, při osobní hygieně, se zajištěním stravy, se zajištěním běžného 
chodu domácnosti, při výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
pomáhá zprostředkovat kontakt se společenským prostředím, uplat-
ňovat práva, oprávněné zájmy a při obstarávání osobních záležitostí.
Osobní asistence je poskytována v bývalém okrese Svitavy a dále  
v těchto městech a obcích: Česká Třebová, Lanškroun, Hrušová, 
Damníkov, Rudoltice, Luková, Semanín, Rybník, Třebovice.

Sociální poradenství 
Cílem sociálního poradenství je umožnit osobám se zdravotním po-
stižením, osobám chronicky nemocným, seniorům a jejich rodinným 
příslušníkům, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace, řešit 
tuto situaci s odbornou pomocí. Sociální poradenství je poskytováno  
v bývalém okrese Svitavy. 

Seznam poskytovaných služeb a jejich 
ceník platný od 1.4.2012

Osobní asistence pro dospělé osoby se zdravotním postiže-
ním (od 18 let věku)                                              
pracovní dny:    
služba poskytovaná v období od 6.00 hod. do 18.00 hod.                
1 až 2 hodiny denně  80,-Kč/hod.
3 až 4 hodiny denně   60,-Kč/hod. 
5 a více hodin denně  50,-Kč/hod.          
služba poskytovaná v období od 18.00 hod. do 6.00 hod.    
1 až 2 hodiny denně   90,-Kč/hod.
3 až 4 hodiny denně   70,-Kč/hod.
5 a více hodin denně   60,-Kč/hod.          
soboty, neděle, svátky: 
služba poskytovaná v období od 6.00 hod. do 18.00 hod.    
1 až 2 hodiny denně   100,-Kč/hod.
3 až 4 hodiny denně    80,-Kč/hod.
5 a více hodin denně   70,-Kč/hod.



služba poskytovaná v období od 18.00 hod. do 6.00 hod.   
1 až 2 hodiny denně  110,-Kč/hod.
3 až 4 hodiny denně    90,-Kč/hod.
5 a více hodin denně   80,-Kč/hod. 
Osobní asistence pro děti se zdravotním postižením
(do 18 let věku) 
pracovní dny:  
služba poskytovaná v období od 6.00 hod. do 18.00 hod.                                             
1 až  2 hodiny denně  75,-Kč/hod.
3 až 4 hodiny denně   50,-Kč/hod.
5 a více hodin denně   40,-Kč/hod. 
služba poskytovaná v období od 18.00 hod. do 6.00 hod.                   
1 až 2 hodiny denně   85,-Kč/hod.
3 až 4 hodiny denně   60,-Kč/hod.
5 a více hodin denně   50,-Kč/hod.         
soboty, neděle, svátky:
služba poskytovaná v období od 6.00 hod. do 18.00 hod.
1 až 2 hodiny denně   95,-Kč/hod.
3 až 4 hodiny denně   70,-Kč/hod.
5 a více hodin denně   60,-Kč/hod.   
služba poskytovaná v období od 18.00 hod. do 6.00 hod.                   
1 až 2 hodiny denně   105,-Kč/hod.
3 až 4 hodiny denně    80,-Kč/hod.
5 a více hodin denně    70,-Kč/hod.

Upozornění: V případě, že si uživatel objedná službu např.  
3 x  denně  po jedné hodině (1 hod. ráno, 1 hod. v poledne  
a 1 hod. večer) bude mu každá hodina účtována samostatně.
                                                                                                                                                                                               

Sociálně právní poradenství - poskytujeme bezplatně
Právní poradenství - poskytujeme bezplatně
Konzultační činnost - poskytujeme bezplatně

Shora uvedené služby objednáte na tel: 461 535 324, 461 542 587, 
461 542 588, mailem: fnukalova@salvia.cz, zerzanova@salvia.cz  
nebo osobně na adrese: Středisko sociálních služeb Salvia, Wolkero-
va alej 18/92, Svitavy. 

Poslanci jednají o zrušení sKarty pro vý-
platu sociálních dávek

14. května 2013  
Poslancům došla trpělivost s váháním ministerstva práce a sociál-
ních věcí ohledně sKarty pro výplatu sociálních dávek. Zatímco mini-
sterstvo ji dál hájí, poslanci začali jednat o jejím zrušení. A podporují 
to nejen opoziční poslanci, ale i vládní ODS a strana LIDEM. Je tak 
vysoce pravděpodobné, že sKarta padne. 
Odpovědnost za sKartu nese bývalý ministr Drábek, jeho náměstek 
Šiška, odpovědnost nese vláda a obě nejsilnější vládní strany ODS  
i TOP 09,“ řekl ve Sněmovně předseda ČSSD Bohuslav Sobotka.
Podivil se nad tím, že sKarta stále existuje, i když ji už před několika 
týdny premiér a předseda ODS Petr Nečas přestal hájit a jasně pod-
pořil její zrušení.
Ministryně Ludmila Müllerová, stranická kolegyně bývalého minis-
tra Jaromíra Drábka, ale místo toho dvakrát vládě navrhla jen to, 
aby projekt v upravené podobě pokračoval. Lidé, kteří dávky pobírají, 
by měli sKartu jako pouhý identifikační průkaz a nemuseli si s její 
pomocí vybírat dávky. Tím však karta ztrácí význam i pro Českou 



spořitelnu, se kterou podepsal smlouvu bývalý Drábkův náměstek 
Vladimír Šiška.
Müllerová nyní jedná se spořitelnou, co dále s projektem. A pokud by 
došli k tomu, že má skončit, ve výběrovém řízení by byl vybrán audi-
tor, který by posoudil, jaká finanční škoda spořitelně vznikla.
Lídr opoziční ČSSD Sobotka si nebral servítky a sKartu označil za 
dědictví po působení „Drábkova podnikatelského gangu“ na minis-
terstvu práce a sociálních věcí.
Předseda Věcí veřejných Vít Bárta se zeptal, proč vláda Müllerové jen 
doporučila ukončení projektu sKaret místo toho, aby jí to jednoznač-
ně uložila. „Pan premiér na to nemá sílu. Je v koalici, kde má reálnou 
sílu ministr financí a TOP 09,“ řekl ve Sněmovně Bárta.
Premiér a předseda ODS Petr Nečas novinářům řekl, že návrh se 
projednává zatím v prvním čtení, kdy se zákon ještě neschvaluje, ale 
jde o to, zda se jím budou zabývat parlamentní výbory. Jinými slovy: 
Müllerová má ještě čas s Českou spořitelnou vyjednat konec projek-
tu, než sKartu poslanci definitivně „odstřelí“.

www.idnes.cz

VZP výrazně zvýšila příspěvky na bezlep-
kovou dietu

14. května 2013 
Více než na trojnásobek se za poslední čtyři roky zvýšil příspěvek, 
který VZP poskytuje svým klientům s celiakií. I letos jde o skokový 
nárůst – příspěvek na potraviny bez lepku zvýšila VZP z loňských  
3 600 korun na rovných 6 000 Kč. S mírnou nadsázkou jde o před-
časný dárek k letošnímu Mezinárodnímu dni celiakie, který připadá 
na pátek 17. května. Žádná zdravotní pojišťovna nepřispívá svým kli-

entům na bezlepkovou dietu tak vysokou částkou. Odhady odborníků 
hovoří o tom, že celiakií trpí v Česku až 100 tisíc lidí, přičemž ale 
jen asi u 20 % byla nemoc diagnostikována. Jde o dědičné onemoc-
nění způsobené trvalou nesnášenlivostí lepku, což je směs bílkovin 
z pšenice, žita a ječmene. Požití lepku se u postižených projevuje 
poruchou střevního vstřebávání a dalšími potížemi v důsledku zá-
nětlivého poškození střeva. VZP svým klientům s celiakií poskytuje 
příspěvek na bezlepkové potraviny už od roku 2008. V letošním roce 
pro ně má vyhrazeno celkem 10 milionů korun.
Kromě zvýšení příspěvku z 3 600 na 6 000 Kč zvýšila VZP od letoška 
také věkový strop pro žadatele. Zatímco ještě loni jim nesmělo být 
více než devatenáct, nově VZP příspěvek poskytuje klientům až do 
dvaceti šesti let, jedná-li se o nezaopatřené dítě – studenta.
VZP si uvědomuje závažnost onemocnění celiakií a programem Bez-
lepková dieta nadstandardně pomáhá lidem, kteří se musí s touto 
diagnózou potýkat.

Vláda spustila reklamu na důchody, říká 
jen půl pravdy

13. května 2013
Televizní reklamní kampaň, kterou čtyři měsíce po startu hlavní části 
důchodové reformy spouští vláda, se ve snaze nalákat co nejvíc lidí 
do nového spořícího pilíře vyhýbá podstatné části pravdy. Dopouští 
se tak zavádějící reklamy, kterou například u propagace komerčních 
spotřebitelských úvěrů zakazuje. Takzvaný druhý pilíř penzijního sys-
tému půlminutové spoty s Janem Antonínem Duchoslavem v hlavní 
roli. „Odkládejte si na důchod třeba 500 korun měsíčně a stát vám 
přidá 750 korun, prostě jedenapůlkrát tolik.“ 
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Takové je hlavní poselství reklamy, která končí upozorněním, že lidé 
starší 35 let mají možnost vstoupit do nových fondů jen do konce 
prvního pololetí letošního roku.
Televizní reklama na druhý pilíř, kterou si objednala vláda Petra 
Nečase, se tak chová stejně jako mnoho reklam propagující běžné 
spotřební zboží. Vyzdvihuje skutečně existující pozitivum, ale zároveň 
zamlčuje druhou část pravdy - v tomto případě podstatnou. 
Reklama už totiž neříká, že vstup do druhého pilíře (soukromého 
spoření na vlastní účet) povede ke snížení „základního“ důchodu ze 
státního, tedy prvního pilíře. Například u současného pětatřicátní-
ka s hrubou měsíční mzdou 15 tisíc korun by měsíční důchod podle 
nyní platných pravidel klesl při využití druhého pilíře z 6323 korun 
na 5665 korun. U lidí s měsíčním příjmem 25 tisíc korun by státní 
důchod klesl z 7423 na 6620 korun. Výpočty je možné ověřit na kal-
kulačce ministerstva práce a sociálních věcí.

Vládní reklama na druhý pilíř:

Kalkulačka sice potvrzuje, že celková penze při využití druhého pilíře 
bude zřejmě vyšší než ta, kterou by člověk dostal pouze při spolé-
hání na státní systém. To je ale logické, protože do druhého pilíře 
si - vedle tří procent hrubé mzdy vyvedených ze státního systému  
(v reklamě zmíněných 750 korun) - musí navíc přidat i dvě procenta 
„ze svého“ (v reklamě 500 korun).
Není také vyloučeno, že penzijní fondy zhodnotí vyvedená tři procen-

ta natolik, že výnos překoná částku, o kterou účastník druhého pilíře 
přijde ve státním systému. Přes tyto argumenty ale vládní reklama 
neuvádí celou pravdu. Stát sice k 500 korunám, které do spoření 
vloží účastník druhého pilíře, přidá ze sociálního pojištění 750 ko-
run, zároveň si ale strhne část vyplácených důchodů z prvního pilíře.  
A konečný zisk je pak závislý na zhodnocení, které budou nové penzij-
ní fondy vykazovat. Čím vyšší bude, tím výhodnější bude druhý pilíř.

Podnět k Radě pro reklamu

V případě investičních produktů nebo spotřebitelských úvěrů jsou 
přitom podobné zavádějící reklamy zakázány, vláda je - na základě 
unijní legislativy - stále více reguluje a přikazuje inzerentům, jaké 
související informace musí povinně uvádět. Je podle vlády reklama 
fér? „Cílem bylo motivovat lidi, aby se o důchodové spoření začali 
zajímat. V televizní reklamě se dá přenést pouze stručná informace, 
všechno podstatné je samozřejmě vysvětleno v informačních mate-
riálech a na webových stránkách,“ odpověděl online deníku Aktuálně.
cz Jan Hrubeš, mluvčí vlády. Vládním spotem se bude zabývat i Rada 
pro reklamu. „Už nám přišla první stížnost od soukromé osoby. Pod-
něty se bude zabývat nezávislá arbitrážní komise rady,“ řekl online 
deníku Aktuálně.cz výkonný ředitel rady Ladislav Šťastný. 
Rada pro reklamu slouží jako samoregulační orgán reklamního trhu 
a nemůže udělovat například finanční pokuty. Její rozhodnutí mají 
formu doporučení.


