Dávky státní sociální podpory







přídavek na dítě
rodičovský příspěvek
příspěvek na bydlení
porodné
pohřebné
dávky pěstounské péče

Žádosti lze zasílat poštou nebo zanechat na
podatelně Úřadu práce ČR – Děčín, U Plovárny
1190/14, Děčín I. Osobní podání v budově
úřadu (vstoupíte hlavním vchodem – viz obr.,
ve vstupní hale vpravo prosklené dveře).
Formuláře jsou k dispozici na výše uvedeném
kontaktním místě nebo na internetu
http://portal.mpsv.cz/forms v části Formuláře
státní sociální podpory.
Úřední hodiny pro dávky státní soc. podpory:
PO a ST
8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 h
ÚT
8.00 – 11.00 h
ČT a PÁ
pouze objednaní (nutný PIN)
Objednání možné přes email pracovníka,
naleznete na http://portal.mpsv.cz/web/upcrulk/kop/decin/orgstr

Dávky hmotné nouze

Dávky sociální péče a dávky
pro osoby se zdravotním postižením

O dávky hmotné nouze (tj. příspěvek na
živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná
okamžitá pomoc) se žádá na kontaktních
místech dle místa bydliště:
Děčín – U Plovárny 1190/14, Děčín I, bočním
vchodem zleva budovy projít do přízemí (viz
obr.); Pokladna je vpravo pod vstupními
schody (na obr. dole označeno kroužkem).
Benešov nad Ploučnicí - v budově Městského
úřadu, Náměstí Míru 1, Benešov nad Ploučnicí;
Česká Kamenice - v budově kontaktního místa
v Tyršově ulici č. p. 35 (budova Městské
policie), Česká Kamenice, v 1. patře.

Dávky sociální péče (příspěvek na péči) a dávky
pro osoby se zdravotním postižením (příspěvek
na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku,
průkaz osoby se zdravotním postižením) jsou
administrovány Úřadem práce ČR na
kontaktním místě pouze v Děčíně (U Plovárny
1190/14, Děčín I - bezbariérovým bočním
vchodem zprava budovy v přízemí, vjezd přes
závoru zvonek na obsluhu – viz obr.).

Formuláře jsou k dispozici na výše uvedených
kontaktních místech hmotné nouze nebo na
internetu http://portal.mpsv.cz/forms v části
Formuláře pro pomoc v hmotné nouzi.
Úřední hodiny pro dávky hmotné nouze:
PO a ST
8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 h
ÚT a ČT
8.00 – 11.00 h
PÁ
není úřední den

Formuláře jsou k dispozici na výše uvedeném
kontaktním místě dávek sociální péče nebo na
internetu http://portal.mpsv.cz/forms v části
Formuláře sociálních služeb a dávek OZP.
Úřední hodiny pro dávky sociální péče:
PO a ST
8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 h
ÚT a ČT
8.00 – 11.00 h
PÁ
není úřední den

boční bezbariérový vchod zprava budovy

Hlavním vchodem, ve vstupní hale se dáte vpravo

Děčín - bočním vchodem zleva budovy projít do
přízemí; kroužkem je označen vchod do Pokladny

Podpora v nezaměstnanosti
Podpora při rekvalifikaci
Zpracování žádostí o tyto dávky probíhá na
oddělení podpor v nezaměstnanosti – budova
U Plovárny 1190/14, Děčín I (vstoupíte hlavním
vchodem viz obr., ve vstupní hale vlevo
prosklenými dveřmi, projít jimi doprava přes
odd. zprostředkování).
Žádost o podporu v nezaměstnanosti lze podat
ve vstupní hale na Informacích nebo
Podatelně.

Kontaktní pracoviště ÚP ČR Děčín

vstupy k jednotlivým oddělením
Kontaktního pracoviště ÚP ČR Děčín
Hlavní vchod – vstupní hala (Informace, podatelna;
vlevo odd. zprostředkování, odd. podpor
v nezaměstnanosti; vpravo odd. SSP a pěstounské
péče)

Úřední hodiny pro dávky v nezaměstnanosti:
PO a ST
8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 h
ÚT a ČT
8.00 – 11.00 h
PÁ
není úřední den (možnost pouze
podání žádosti na informacích od 8.00 do 11.00 h)

hlavní vchod
vstupní hala

Vedení evidence uchazečů a zájemců o
zaměstnání zajišťuje odd. zprostředkování
zaměstnání v budově U Plovárny 1190/14,
Děčín I (vstoupíte hlavním vchodem viz obr., ve
vstupní hale projdete vlevo prosklenými
dveřmi).
Žádosti o zprostředkování zaměstnání se
podávají ve vstupní hale na Informacích.
Formuláře jsou k dispozici na výše uvedeném
kontaktním místě nebo na internetu
http://portal.mpsv.cz/forms v části Formuláře
služeb zaměstnanosti pro občany.

Při žádosti o podporu v nezaměstnanosti je
nutné být evidován jako uchazeč o zaměstnání.
K přiznání podpory v nezaměstnanosti je nutné
splnění zákonem stanovených podmínek.
Formuláře jsou k dispozici buď ve vstupní hale
u Informací, nebo na internetu na
http://portal.mpsv.cz/forms v části Formuláře
služeb zaměstnanosti pro občany.

Odd.zprostředkování zaměstnání

Boční vchod zleva budovy – v přízemí odd. hmotné
nouze.

Úřední hodiny pro evidenci uchazečů/zájemců
o zaměstnání a zprostředkování zaměstnání:
PO a ST
8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 h
ÚT a ČT
8.00 – 11.00 h
PÁ
není úřední den (možnost pouze
podání žádosti na informacích od 8.00 do
11.00 h)

Boční vchod zprava budovy (bezbariérový) – odd.
dávek sociální péče a dávek pro osoby se zdrav.
postižením; odd.trhu práce.

Hlavním vchodem, ve vstupní hale se dáte vlevo

Odd. poradenství a dalšího vzdělávání

Odd. trhu práce

Informační a poradenské středisko

Nabízí pomoc při výběru vhodného oboru
vzdělání, pomoc při výběru možnosti zvýšení,
rozšíření, prohloubení kvalifikace absolvováním
příslušné rekvalifikace.
Realizuje individuální a skupinové poradenství
pro žáky ZŠ a SŠ. Poskytuje informace a
poradenství související s hledáním zaměstnání,
například vytvoření osobní dokumentace,
komunikace se zaměstnavateli, zdroje hledání
zaměstnání apod. a další poradenské aktivity.
Vstup z přední strany budovy vchodem po levé
straně venkovního schodiště (viz obr.).
Úřední hodiny
odd. poradenství a dalšího vzdělávání:
PO a ST
ÚT a ČT
PÁ

8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 h
8.00 – 11.00 h
není úřední den

Zpracovává žádosti o příspěvky aktivní politiky
zaměstnanosti - veřejně prospěšné práce,
společensky účelná místa, na podporu
zaměstnávání osob se zdravotním postižením,
příspěvky na regionální mobilitu (příspěvek na
dojíždění, příspěvek na přestěhování).
Vstoupíte bezbariérovým bočním vchodem
zprava budovy viz obr., vystoupíte po schodišti
(nebo využijete výtah) do patra a dáte se
vpravo (z výtahu vlevo) průchodem
prosklenými dveřmi na konec chodby.

Úřední hodiny odd. trhu práce:
PO a ST
8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 h
ÚT a ČT
8.00 – 11.00 h
PÁ
není úřední den

Konzultace mimo úřední hodiny lze
individuálně dohodnout.

INFOcentrum
poskytuje základní informace:
- o službách Úřadu práce ČR
- o evidenci uchazečů/zájemců o zaměstnání
pomoc s vyplněním a kontrolou formulářů pro
zařazení do evidence uchazečů/zájemců o
zaměstnání
pomoc v nasměrování
pracovníka

na

kompetentního

Úřední hodiny INFOcentra:
PO a ST
8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 h
ÚT a ČT
8.00 – 11.00 h
PÁ
není úřední den

INFOcentrum
stejně jako I-klub
najdete z přední
strany budovy
vchodem po levé
straně venkovního schodiště

I-klub
Nabízí počítače přístupné pro hledání
zaměstnání
nebo
sepsání
profesního
životopisu, včetně emailové korespondence se
zaměstnavateli. Pro méně jisté i kompletní
pomoc při práci s počítačem.
I-Klub otevřen
každé pondělí a středu od 13.00 do 16.00 hod.

