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ORGANIZACE  A  ORGANIZACE  A  ŘŘÍÍZENZENÍÍ
SOCISOCIÁÁLNLNÍÍHO ZABEZPEHO ZABEZPEČČENENÍÍ



1. INSTITUCE SOCI1. INSTITUCE SOCIÁÁLNLNÍÍHO HO 
ZABEZPEZABEZPEČČENENÍÍ

= sociální instituce poskytující občanům

• poradenství

• materiální a peněžní dávky

• ochranu

• služby a azyl

Jejich význam je předcházet, zmírňovat a odstraňovat 

následky sociálních událostí občanů.



2. ORG2. ORGÁÁNY SOCINY SOCIÁÁLNLNÍÍHO HO 
ZABEZPEZABEZPEČČENENÍÍ

• Mezinárodní organizace – EU, OSN

• MPSV

• ČSSZ

• Okresní (Pražská) správa sociálního zabezpečení

• Úřady práce

• Ministerstvo obrany

• Ministerstvo vnitra

• Ministerstvo spravedlnosti

• Kraje a obce



3. FINANCOV3. FINANCOVÁÁNNÍÍ SOCISOCIÁÁLNLNÍÍHO HO 
ZABEZPEZABEZPEČČENENÍÍ

Jedna z nejdiskutovanějších otázek

financování sociální sféry

Sociální činnosti potřebují náklady

• na činnost – dávky, služby – nárok stanovený zákonem

• na správu 

• vlastní správa a mzdy

• provoz činnosti (stavby,  technika)



4. Zdroje financov4. Zdroje financováánníí

Prostředky potřebné k financování sociální

oblasti poskytuje stát – z daní nebo z jiných

příjmů a majetku.



5. Zp5. Způůsoby financovsoby financováánníí

Fondová technika – kapitalizace

Rozpočtová technika – průběžné financování

Jednorázově – dar

Ze státního rozpočtu

Sociální pojištění

Doplňkové systémy pojištění



6. PRINCIPY KONCEPCE 6. PRINCIPY KONCEPCE 
SOCISOCIÁÁLNLNÍÍHO ZABEZPEHO ZABEZPEČČENENÍÍ

1. Princip univerzality (všeobecnosti)

2. Princip uniformity (rovnosti)

3. Princip komplexnosti (úplnosti)

4. Princip adekvátnosti (přiměřenosti)

5. Princip sociální garance (zaručenosti)

6. Princip sociální solidarity

7. Princip sociální spravedlnosti

8. Princip participace (spoluúčasti)
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Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na

všech typech škol a školských zařízení. 

Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.

Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora.


