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Úřad práce ČR (ÚP ČR) začal na Děčínsku vyplácet v poukázkách část
dávek pomoci v hmotné nouzi už téměř dvěma desítkám klientů. K tomuto
kroku přistoupili zaměstnanci tamního kontaktního pracoviště poté, co se
dozvěděli o zálibě některých příjemců v hazardních hrách. A to díky dobře
nastavené a fungující spolupráci s republikovou i městskou policií.
Jen za první tři zářijové týdny upozornila Policie ČR a Městská policie
Děčín na 44 lidí, z nichž 18 pobírá dávky pomoci v hmotné nouzi. Stejně jako
Městská policie v České Kamenici, kontrolují její příslušníci každý den herny a
hráče, kteří se v nich oddávají hazardu. Jakmile získají podezření, že se jedná o
příjemce dávek pomoci v hmotné nouzi, nahlásí tuto skutečnost Úřadu práce
ČR. Pokud se následně prokáže, že tito lidé skutečně utrácejí příspěvek na
živobytí v herních automatech, začne jim ÚP ČR vyplácet část obnosu
v poukázkách. Od začátku září poskytl úřad na Děčínsku touto formou 49
dávek. V říjnu by jich mělo být, podle odhadu tamních zaměstnanců, 54.
„Klienty okamžitě vyzýváme a měníme jim způsob výplaty dávek.
Zákon nám umožňuje vyplácet až 65 % příspěvku v podobě poukázek. Této
možnosti využíváme v nejvyšší povolené hranici. Výplatu dávek touto formou
volíme na 6 měsíců, při opakovaném zneužívání příspěvků prodlužujeme
lhůtu na rok“, říká Jana Komová, vedoucí referátu hmotné nouze z
Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Děčíně.
Úřad práce ČR začal opět intenzivněji využívat pro výplatu dávek
pomoci v hmotné nouzi poukázky od 1. září 2014. Jejich prostřednictvím
vyplácí klientům část příspěvku na živobytí a část dávek mimořádné okamžité
pomoci. Toto opatření má napomoci tam, kde by dávka mohla být nebo je
používána k jinému účelu, než bude či už byla poskytnuta. Smyslem dávek
pomoci v hmotné nouzi je, v souladu s Listinou základních práv a svobod,
zajištění základních životních podmínek.
ÚP ČR uzavřel nové smlouvy s dodavateli poukázek, aby zajistil
klientům co nejširší možnosti jejich uplatnění. „Jedním z rozhodujících kritérií
při výběru společností, které nám poukázky dodávají, byla co nejširší síť jejich
obchodních partnerů, u nichž je možné stravenkami platit, včetně garance
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této sítě. V praxi to tedy znamená, že ji nebudou moci omezovat,“ upozorňuje
generální ředitelka ÚP ČR Marie Bílková.
Poukázky slouží k odběru potravin, základních hygienických
prostředků, dětského a lékárenského zboží, školních potřeb a oděvů. Tedy
zboží, které zajistí osobě v hmotné nouzi základní životní podmínky. Poukázky
není možné použít na nákup alkoholu a tabákových výrobků.
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