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Informace odboru sociálních věcí Městského úřadu Kuřim 
 

Na základě Sociální reformy I. dochází od 1. ledna 2012 k přechodu agend nepojistných dávkových 
systémů z Městského úřadu Kuřim na Úřad práce České republiky. 

Od tohoto data bude vyřizovat agendy dávek pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči, dávek 

pro osoby se zdravotním postižením a posuzování nároku na mimořádné výhody příslušné 
kontaktní pracoviště tohoto úřadu.  

Osobám zdravotně postiženým se kromě příspěvku na péči poskytují dávky : 
1. Příspěvek na mobilitu 

2. Příspěvek na zvláštní pomůcku. 

Několik dosavadních dávek pro zdravotně postižené občany se tedy sloučí ve dvě - na mobilitu a na 
zvláštní pomůcky. Příspěvek na mobilitu bude vyplácen pravidelně každý měsíc, příspěvek na 

zvláštní pomůcky jednorázově. 
 

Kontaktní pracoviště Úřadu práce České republiky pro podávání žádostí a výplatu výše 
uvedených nepojistných dávek bude sídlit v budově Městského úřadu Kuřim, 

Jungmannova 968,  přízemí, dv. č. 115 a 116.   

 
Úřední hodiny:    

Pondělí:  8.00 – 17.00 
Středa :  8.00 – 17.00 

 

Průkazy mimořádných výhod osvědčující stupeň mimořádných výhod (tj. I. stupeň – 
průkaz TP, II. stupeň – průkaz ZTP a III.stupeň – průkaz ZTP/P ) zůstávají v platnosti i po 

1.1.2012, a to do uplynutí doby platnosti vyznačené na zadní straně průkazu, nejdéle však 
do 31.12.2015. (bez ohledu na vyznačení doby platnosti průkazu). 

 
Občané, kteří pobírali příspěvek na provoz motorového vozidla, nedostanou v souvislosti 

s přijatými novými právními předpisy automaticky od ledna 2012 příspěvek na mobilitu.  

Oprávněné osoby musejí  v lednu 2012 o novou dávku požádat !! 
 
_______________________________________________________________________ 

 
 

Na odboru sociálních věcí Městského úřadu Kuřim zůstávají nadále agendy související se 
sociální prací při výkonu státní správy v přenesené působnosti včetně sociálního šetření a 

veškerého sociálního poradenství. 

 
Cílové skupiny sociální práce obcí v přenesené působnosti od ledna 2012: 

 Osoby se zdravotním postižením nebo dušením onemocněním   

 Osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby  

 Rodiny s dětmi, včetně sociálně-právní ochrany dětí a činnosti kurátorky pro děti a mládež 

 Osoby s různým stupněm omezení způsobilosti k právním úkonům  

 Osoby ohrožené sociálním vyloučením  

 Osoby žijící rizikovým způsobem života  

 Oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí  

 Osoby, které ztratily přístřeší nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení  

 Osoby nezaměstnané a osoby s materiálními problémy  

 Imigranti  
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Sociální pracovníci úřadu obcí nadále vykonávají veřejné opatrovnictví v rámci sociální pomoci a 

významně se podílejí na realizaci komunitního plánu sociálních služeb a úzce spolupracují s jinými 

subjekty (krajskými úřady, úřady práce, ČSSZ Praha a jejími územními jednotkami, poskytovateli 
sociální péče, soudy, státním zastupitelstvím na všech úrovních, Policií ČR, vězeňskou službou, 

výchovnými ústavy pro děti a mladistvé i jinými organizacemi podílejícími se na sociálně-právní 
ochraně dětí).        

 

Další informace o sociální reformě:  
http://socialnireforma.mpsv.cz/cs/ 

Formuláře: https://formulare.mpsv.cz/okdavky/cs/welcome/forms.jsp 

Letáky: http://socialnireforma.mpsv.cz/cs/7#2.3 
 

 
 

Bc. Taťána Sojková 

Vedoucí OSV Městského úřadu Kuřim 
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