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Odbor sociální péče

INFORMACE PRO MLADÉ DOSPĚLÉ 
ODCHÁZEJÍCÍ Z PÉČE NAHRAZUJÍCÍ 

PÉČI RODIČŮ

PŮJČKY
Půjčky pokud možno si NEBRAT.  V případě 
nutnosti je zapotřebí rozlišit úrok a RPSN 
(roční procentní sazba nákladů) je číslo, 
které má umožnit spotřebiteli lépe vyhod-
notit výhodnost nebo nevýhodnost posky-
tovaného úvěru. RPSN udává procentuální 
podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel 
zaplatit za období jednoho roku v souvislos-
ti se splátkami, správou a dalšími výdaji spo-
jenými s čerpáním úvěru. 
Ve zkratce RPSN udává skutečné náklady, 
které se splácením půjčky vzniknou.
Velkou pozornost je potřeba věnovat v ja-
kém intervalu se mají splátky hradit, jestli 
se jedná o měsíční nebo týdenní splátku. 
Vyvarovat se půjčkám od nebankovních in-
stitucí.

DÁVKOVÝ SYSTÉM
Po dosažení zletilosti a ukončení náhradní 
rodinné péče vám v mnoha případech může 
být přiznán opakovaný nebo jednorázový 
zaopatřovací příspěvek. Můžete též požá-
dat o další dávky socialního systému (např. 
o dávky v hmotné nouzi o podporu v neza-
městnanosti). Bližší informace získáte na 
pobočce úřadu práce ve vašem bydlišti.

VŠECHNY PROBLÉMY JSOU ŘEŠITELNÉ,
pokud jsou řešeny VČAS! Většinou samo nic nepře-
jde. Radu, informace, pomoc najdete u odborných 
sociálních pracovníků Magistrátu města Liberec, 
odbor sociální péče, oddělení sociálních činností. 
V případě problémů se vznikem závislostí jako je 
alkoholismus, braní drog či hraní her, obraťte se na 

poradnu ADVAITA, z.ú, se sídlem Liberec, 
ul. Rumunská 14/6.

ČÍM VÝŠE VYSTOUPÍŠ , 
TÍM ŠIRŠÍ MÁŠ ROZHLED.



DOKLADY TOTOŽNOSTI 
A RODNÝ LIST
Doklady totožnosti jsou občanský průkaz 
a cestovní pas. Žádné jiné doklady neslouží 
k ověření totožnosti, ano ani řidičský prů-
kaz. 

Občanský průkaz – potřebujete ho k vyříze-
ní veškerých náležitostí na úřadech (dávky 
hmotné nouze, dávky státní sociální podpo-
ry, evidence zájemců o zaměstnání), k přije-
tí do zaměstnání, při  sepisování nájemních 
nebo podnájemních smluv apod. Platnost 
občanského průkazu je 5 let při prvním vy-
dání a následně při druhém vydání po dosa-
žení dospělosti 10 let ode dne vydání. K vy-
dání občanského průkazu po jeho platnosti, 
potřebujete rodný list a starý občanský 
průkaz. V případě ztráty nebo odcizení ob-
čanského průkazu je zapotřebí toho ohlásit 
buď na Policii ČR, ale určitě na oddělení do-
kladů a evidence obyvatel. Občanský prů-
kaz se nesmí dát do rukou třetí osobě – tím 
rozuměj, že neslouží jako zástava např. za 
nezaplacenou útratu v restauraci.

Cestovní pas – slouží k cestám do zahraničí, 
zejména do zemí mimo Schengenský pro-
stor a vždy, když cestujete mimo Českou re-
publiku letadlem. Do zemí v Schengenském 
prostoru, tedy zemí Evropské unie vám po-
stačí občanský průkaz. Cestovní pas můžete 
použít jako doklad totožnosti, nahrazující 
občanský průkaz.
Jak občanský průkaz, tak i cestovní pas vy-
dává oddělení dokladů a evidence obyva-
tel, v kterémkoliv městě s rozšířenou pů-
sobností.

Rodný list – je velmi důležitý doklad, který 
potřebujete nejen k vydání občanského prů-
kazu, ale třeba i k sňatku, registrovanému 
partnerství. Duplikát rodného listu vystavu-
je oddělení matrik podle místa narození.

BYDLENÍ
Nájem – je potřeba rozlišovat jestli se jed-
ná pouze o platbu čistého nájemného nebo 
v nájemném jsou započítány i poplatky za 
služby, tj – voda, topení, teplá voda, elek-
třina
• Lze na poště zřídit SIPO a zahrnout do něj  
 poplatky za TV a rozhlas
• Další možností je zřídit si bankovní účet  
 a trvalé příkazy k úhradě 
Nájemní smlouva – vztah mezi pronajímate-
lem (vlastníkem nemovitosti) a nájemcem, 
lze žádat o příspěvek na bydlení, který vy-
plácí úřad práce ze systému státní sociální 
podpory.

Podnájemní smlouva – vztah mezi nájem-
cem (není vlastník nemovitosti, ale má k ní 
nájemní smlouvu) a podnájemce, lze žádat 
o doplatek na bydlení, který vyplácí úřad 
práce z dávky pomoci v hmotné nouzi.

Odpady – na příslušném obecním nebo 
městském úřadě v místě trvalého bydliš-
tě zjistit, jaká je výše poplatku za odpady, 
doba splatnosti a podle daného termínu za-
čít platit.

OBVODNÍ LÉKAŘ
Pokud nemáte vlastního obvodního léka-
ře a nemůžete se k žádnému zaregistro-
vat, kontaktujte svoji zdravotní pojišťovnu 
a ona vás doporučí k lékaři, s kterým má 
smluvní vztah.

JÍZDNÉ
Zařídit si měsíční jízdenku OPUSCARD, mít ji 
při využívání MHD u sebe, v případě kontro-
ly revizora ji předložit.
• Pokud ji nebudete mít v době kontroly  
 u sebe a budete mít zaplacené jízdné, je  
 důležité co nejdříve kontaktovat doprav-  
 ní podnik města Liberec a Jablonec
 a předložit jim svoji OPUSCARD
• Při předložení do 5 pracovních dnů
 pokuta 40 Kč
• Při předložení po 5 pracovních dnech 
 pokuta 600 Kč
V případě jízdy bez platné jízdenky, je poku-
ta uhrazena na místě nebo do 5 pracovních 
dnů ve výši 600 Kč, po 5 pracovních dnech je 
již ve výši 1000 Kč.
Zakoupit lze i jízdenku pro samostatnou jíz-
du v automatech, u řidiče nebo SMS zprá-
vou.

ZAMĚSTNÁNÍ
Po dosažení plnoletosti, propuštění z vý-
chovného ústavu a před nástupem do za-
městnání je zapotřebí se zaregistrovat na 
Úřadu práce a podat:

1. Žádost o zařazení do evidence zájemců  
o zaměstnání
2. Žádost o zprostředkování zaměstnání

V případě, že tak neučiníte, vystavujete se 
situaci, kdy za vás nebude hrazeno zdravot-
ní pojištění a bude vám vznikat na pojist-
ném dluh.

Na schůzky s pracovníky úřadu práce cho-
dit ve sjednanou dobu, nebo se vždy pře-
dem omluvit a zajistit si nový termín. Jinak 
následuje sankční vyřazení z evidence a po 
dobu 6 měsíců bez sociálních dávek.


