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Sociální informace
I/2020
Vážení obyvatelé Prahy 4, na této stránce naleznete první soubor informací o službách Úřadu
MČ Praha 4 občanům v oblasti sociální politiky.
Přistupujeme k této tištěné formě poskytování
informací, abyste si jednotlivé soubory informací mohli založit a nemuseli je vyhledávat pouze
na počítači. Plánujeme vydat v letošním roce
postupně v každém čísle Tučňáku informativní
stránku pro jednotlivé okruhy sociálních služeb.
Na konci stránky je uveden telefonní kontakt,
na kterém vám tým pracovníků oblasti sociální
politiky Úřadu MČ Praha 4 zodpoví další dotazy
k dané oblasti informací. Věříme, že tak poskytneme potřebné informace především vám, kteří
dáváte přednost tištěnému slovu před monitorem počítače.
Kde si co vyřídíte, na jakou instituci se obrátit

důchodu, vydává speciální označení vozidla
– parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, zajišťuje
sociální pohřby.
Oddělení sociálních
služeb a zdravotnictví (OSZ) v samostatné působnosti obce
zajišťuje činnosti
v sociální oblasti,
poskytuje sociální
poradenství, výkon
agendy dotace MČ
Praha 4 pro oblast sociální a zdravotní.
Kontakt: tel. 261 192 220, romana.kralikova@
praha4.cz, Úřad MČ Praha 4, odbor sociální,
Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4

Úřad městské části Praha 4
Odbor sociální Úřadu MČ Praha 4 sestává ze
4 jednotlivých oddělení, z nichž každé zajišťuje
konkrétní agendu.
Ústav sociálních služeb
Posláním Ústavu sociálních služeb v Praze 4 je
podpora aktivního a důstojného života seniorů
a zdravotně znevýhodněných občanů na území
městské části Praha 4 prostřednictvím poskytování pobytových, ambulantních, terénních
sociálních služeb a poradenství.
info@uss4.cz 296 320 325, 773 791 408
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
(OSPOD) zajišťuje výkon sociálně právní
ochrany dětí dle zákona 359/1999 Sb.

Oddělení sociální prevence (OSP) zajišťuje
výkon dětské kurately a náhradní rodinné
péče/osvojení.
Oddělení sociální
intervence (OSI)
zajišťuje výkon
veřejného opatrovnictví MČ Praha 4,
výkon sociální
práce s dospělými
osobami, ustanovuje
zvláštního příjemce

Zdravotnické zařízení městské části Praha 4
Zajišťuje provoz sedmi dětských skupin v objektech Rabasova a Kotorská a Centrum pomoci
závislým.

DĚTSKÉ SKUPINY

DOMÁCÍ HLÍDÁNÍ
reditelstvi@zzpraha4.cz, telefon 296 320 401

Kontakt: tel. 261 192 220, romana.kralikova@praha4.cz, Úřad MČ Praha 4, odbor sociální,
Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
www.praha4.cz

Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Praha 4,
Novodvorská 803/82, 142 00, Praha 4 – Krč
Úřad práce ČR zprostředkovává zaměstnání, evidence uchazečů a zájemců o zaměstnání, vyhledává uchazečům o zaměstnání včetně zdravotně
postižených vhodné pracovní uplatnění.
Kontakt: 950 178 111, e-mail: posta.aae@aa.mpsv.cz
Rozhoduje o přiznání příslušné dávky v následující oblasti:
Rodinné dávky
Přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, porodné, pohřebné.
Kontakt: 950 178 545, e-mail: posta.abd@aa.mpsv.cz
Dávky ve finanční nouzi
Příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení,
mimořádná okamžitá pomoc.
Kontakt: 950 178 561, e-mail: posta.abd@aa.mpsv.cz
Pomoc zdravotně postiženým
Příspěvek na péči, změna výše příspěvku na
péči, zvýšení příspěvku na péči, přiznání průkazu OZP, změna průkazu OZP, příspěvek na
mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku
Kontakt: 950 178 556, e-mail: posta.abd@aa.mpsv.cz
Pěstounská péče
Příspěvek při převzetí dítěte, odměna pěstouna,
příspěvek na úhradu potřeb dítěte, příspěvek na
zakoupení osobního motorového vozidla, příspěvek při ukončení pěstounské péče, vyloučení
ze společné pěstounské péče.
Kontakt: 950 178 545, e-mail: posta.abd@aa.mpsv.cz
Česká správa sociálního zabezpečení,
Křížová 25, 225 05 Praha 5
ČSSZ má tyto úkoly:
• rozhoduje o dávkách důchodového pojištění,
pokud není v uvedeném zákoně stanoveno,
že o nich rozhoduje jiný orgán sociálního
zabezpečení, a zařizuje výplaty těchto dávek,
• rozhoduje o povinnosti občana vrátit dávku
důchodového pojištění poskytnutou neprávem nebo v nesprávné výši, pokud je o této
dávce oprávněna rozhodovat,
• rozhoduje o povinnosti organizace nahradit neprávem vyplácené částky na dávce
důchodového pojištění, pokud je o této dávce
oprávněna rozhodovat,
• rozhoduje o odvoláních ve věcech, v nichž
v prvním stupni rozhodla okresní správa
sociálního zabezpečení,
• rozhoduje o odstranění tvrdostí, které by se
vyskytly při provádění sociálního zabezpečení,
pokud jí bylo v jednotlivých případech svěřeno,
• vybírá pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,
• jedná před soudem v řízení o přezkoumání
rozhodnutí ve věcech sociálního zabezpečení,
• plní úkoly při výplatě dávek sociálního zabezpečení do ciziny,
• řídí a kontroluje činnost okresních správ
sociálního zabezpečení,
• dává souhlas ke změně pobytu práce neschopného občana při jeho odjezdu do ciziny,
• zajišťuje vydávání tiskopisů předepsaných
podle zákona.
Kontakt: call centrum ČSSZ 800 050 248, Pražská
správa sociálního zabezpečení, Olšanská 3, Praha 3,
tel.: 244 012 111, e-mail: posta.xa@cssz.cz.
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