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CharakteristikaCharakteristika

Každý člověk má od narození nárok na příjem odpovídající
jeho základním potřebám.
Je mu poskytován od narození bez ohledu na to,  zda může,
nebo nemůže (chce nebo nechce) pracovat, a bez ohledu na
jeho finanční situaci.
Jeho výše pak odpovídá definici chudoby, kterou společnost
přijme.
Minimální příjem patří do kategorie základních nárokových
dávek garantovaných sociálním státem.



DruhyDruhy

V ČR rozlišujeme dvě základní
kategorie minimálního příjmu:

životní a existenční minimum
minimální mzda



SociSociáálnlníí ststáátt

Stát vymezuje rámec působnosti pro ostatní sociální
subjekty, určuje pravidla v sociální politice.
Sociální stát 

usiluje o blahobyt a slušný život občanů;
má za cíl ekonomické a sociální zabezpečení
obyvatel, snížení příjmových rozdílů, ekonomický 
růst a rozvoj státu.

Systém je provázán s demokratickým zřízením a
vyspělou tržní ekonomikou.



ZZááchrannchrannáá socisociáálnlníí ssííťť
Záchrannou sociální síť lze vymezit jako soubor různých
legislativních norem zahrnující různá aktivní i pasivní opatření,
kterými stát garantuje všem občanům určitou minimální
úroveň pomoci v případě, že se ocitnou v závažných, státem
uznaných nouzových sociálních situacích. 

Je zamýšlena jako reakce na nepříznivé sociální důsledky
ekonomické reformy a procesu transformace vůbec.

Záchranná sociální síť je považována za podstatnou součást
kteréhokoliv programu ekonomické reformy.



ChudobaChudoba
Chudoba jako jev byla dlouhá léta opomíjena. 
V dnešním světě dochází k prohlubování pomyslné propasti 
v příjmech jednotlivých skupin obyvatel.
Chudoba
◦ původní
◦ nová

Skupiny občanů nejvíce ohrožené chudobou:
◦ nezaměstnaní (80%)
◦ nekvalifikovaní
◦ osamělí důchodci
◦ mladí lidé do 34 let
◦ osamělé ženy s dětmi
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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.


