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Záchytná sociální síť 

I. Podívej se na obrázek vlevo 

a pokus se pomocí něj 

odpovědět na následující 

otázky.  

  a) Co symbolizuje síť na 

obrázku?  

 

 

   

 

b) Co je to záchytná sociální 

síť?    

 

 

 

 

 

 

 

 

c) K čemu je dobrá?  

 

 

d) Kdy může člověk potřebovat, aby ho chytla?    

 

 

e) Může se z ní člověk dostat ven a vyšplhat zpět „nahoru“?  
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II. Nyní máš před sebou dva seznamy. V seznamu s písmeny jsou pojmy, které se 

týkají tématu, v seznamu s čísly jsou jejich definice. Do tabulky pod seznamy doplň 

čísla k písmenům tak, aby se shodoval pojem s definicí.  

a) Podpora v nezaměstnanosti  

b) Minimální mzda  

c) Životní a existenční minimum  

d) Pomoc v hmotné nouzi  

e) Porodné  

f) Rodičovský příspěvek  

g) Příspěvek na bydlení  

h) Ministerstvo práce a sociálních věcí  

 

1) Garantuje nezbytně nutnou výši příjmů sociálně potřebným občanům, která je 

dostačující pro přežití/existenci nebo zachování důstojného životního 

standardu.  

2) Ústřední orgán státní správy v pracovněprávní oblasti a oblasti sociálního 

zabezpečení a sociální péče.  

3) Dávka státní sociální podpory, která je obvykle čerpána během rodičovské 

dovolené.  

4) Okamžitý příspěvek v nouzové situaci (příspěvek na živobytí, doplatek na 

bydlení).  

5) Příspěvek, který poskytuje ochranu bydlení sociálně potřebným občanům.  

6) Jednorázový příspěvek, který se vyplácí pouze po prvním porodu v rodině.  

7) Aktivní starání se o zaměstnanost a zabezpečení nezbytných příjmů pro 

nezaměstnané.  

8) Garance minimální výše pracovního příjmu.  

a b c d e f g h 

        
 

III. Přečti si následující příklady lidí s určitými problémy a rozhodni (ANO/NE), zdali 

potřebují pomoc záchytné sociální sítě.  

1) Pan František se živí jako instalatér. Před několika týdny si zranil ruku a 

nemůže tak své povolání vykonávat. Díky ztrátě příjmu mu hrozí, že nebude 

mít na zaplacení nájmu a přijde o bydlení.     ANO/NE  

2) Paní Alena i její manžel mají velmi nízké příjmy a díky splácení půjček jen tak 

tak vyjdou. Nyní se jim má narodit první dítě, které je může náklady na 

výchovu uvrhnout do finančních potíží.      ANO/NE 

3) Pan Josef má zahradu a krásný trávník, na kterém mu řádí krtek. Jeho 

hromady se snaží marně ničit. Vzteky při tom už zlomil tři rýče.   ANO/NE  

4) Paní Zdena pracuje jako švadlena. Společnost, v které je zaměstnána, nemá 

odbyt, a tak ji zaměstnavatel řekl, že jí sníží plat hluboko pod minimální mzdu, 

což by ji mohlo uvrhnout do finančních potíží.     ANO/NE 


