
1. O cukrovce 
2. Posuzování zdravotního stavu 
2.1. Kdo posuzuje? 

2.2. Jak posouzení probíhá v praxi? 

2.3. Musí posuzovaný spolupracovat s LPS? 

2.4. Jsou potřeba nějaké tiskopisy? 

2.5. Jsou výsledky posudku veřejné? 

2.6. Kdy musí LPS vydat posudek? 

2.7. Platí posudek časově neomezenou dobu? 

2.8. Co mám dělat, když s posudkem nesouhlasím? 

3. Státní sociální podpora 
3.1. Kdo žádá o posouzení zdravotního stavu 

pro účely dávek SSP? 

3.2. Jak se v systému SSP posuzují děti s diabetem? 

3.3. Kdy a kde je možné požádat o dávku SSP? 

3.4. Lze uplatnit posudek zdravotního stavu pro 

více dávek najednou? 

3.5. Jaké jsou dávky státní sociální podpory? 

I 

3.5.1. Rodičovský příspěvěk 3.5.2. Sociální příplatek i 

3.5.3. Dávky pěstounské peče 

3.5.4. Přídavek na dítě 

3.5.5. Příspěvek na bydlení 

3.5.6. Porodné 

3.5.7. Pohřebné 

3.5.8. Příspěvek při převzetí dítěte 

3.5.9. Příspěvek na zakoupení motorového vozidla 

4. Sociální služby 
4.1. Jaké sociální služby mohou využívat rodiče nezletilých dětí? 

4.2. Co je to příspěvek na péči? 

4.2.1. Kdo má nárok na PnP? 

4.2.2. Kdo o PnP rozhoduje a jaké tiskopisy jsou třeba?" 

4.2.3. Jak posouzení ve vztahu k PnP probíhá v praxi? 

4.2.4. Je nějaký rozdíl při posuzování dětí v řízení o přiznání PnP? 

4.2.5. Jak je to se stupni závislosti u lidí mladších 18 let? 

4.2.6. Jaká je výše PnP? 

4.2.7. Jak se PnP vyplácí? 



5. Souběh dávek SSP a PnP 
5.1. Diabetické dítě do 7 let věku 

5.2. Diabetické dítě od 7 do 15 let věku 

5.3. Diabetické dítě od 15 do 18 let věku 

6. Dávky sociální péče pro osoby se zdravotním 
postižením 

6.1. Kdy mají zdravotně postižení nárok na dávky SP? 

6.2. Kde žádat o dávku a kdo tuto dávku vyplácí? 

6.3. Jak je to s dávkami SP a cukrovkou? 

6.4. Co mimořádné výhody podle stupňů znamenají v praxi? 

7. Dávky pomoci v hmotné nouzi 
7.1. Jaké jsou dávky pomoci v hmotné nouzi? 

7.2. Může se v kontextu s cukrovkou zvýšit příspěvek 

na živobytí? 

7.3. Kde a jak se žádá o dávky pomoci v hmotné nouzi? 

8. Zvýšená ochrana na trhu práce 
8.1. Kdo je osobou zdravotně znevýhodněnou? 

8.2. Jak se v tomto případě posuzuje zdravotní stav? 

8.3. V čem zvýšená ochrana OZZ v praxi spočívá? 

9. Důchody 
9.1. Je možné v kontextu s cukrovkou dostat nějaký důchod? 

9.1.1. Jaké jsou druhy invalidních důchodů? 

9.1.2. Kdo posuzuje zdravotní stav v kontextu 

s invalidními důchody? 

9.1.3. Mohou diabetické děti pobírat invalidní důchod? 

9.2. Jak se započítává do důchodu péče o diabetické dítě? 

9.2.1. Kdo rozhoduje o započítávání doby péče 

pro budoucí důchod? 

9.2.2. Jak se zohledňuje dlouhodobá péče o závislé osoby 

při výpočtu důchodu? 

10. Práce & sociální politika ® 
11. Národní pojištění 
12. Použité zkratky 
13. Zákony a předpisy 


