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Studenti se zvláštními potřebami

Hendikepovaní
Kontaktní osoba pro handicapované studenty na 2. léka?ské fakult? je prof. PaedDr. Pavel Kolá?,
p?ednosta Kliniky rehabilitace.
Žádosti student? budou posuzovány individuáln?.
Další informace naleznete na webu Univerzity Karlovy.

Studenti se sociálními pot?ebami
Na fakult?
Naše fakulta každoro?n? poskytuje stipendium pro sociáln? pot?ebné studenty s výbornými studijními
výsledky z Nada?ního fondu Vlasty a Ervína Adamových. Bližší informace jsou uvedeny na našich
stránkách.

Informace pro studenty se speciálními pot?ebami poskytuje Informa?n? poradenské centru UK,
Celetná 13, Praha 1, tel.: 224 491 604 nebo na webu.
Státní sociální podpora
Informace Správy sociálního zabezpe?ení pro studenty se sociálními pot?ebami: V p?ípad? pot?eby
se studenti musí obrátit na SSZ v míst? trvalého bydlišt?. Bližší informace naleznete na stránkách
Ministerstva práce a sociálních v?cí.
Pojem státní sociální podpory ozna?uje dávky, poskytované osobám (rodinným p?íslušník?m) ve
spole?ensky uznaných sociálních situacích, kdy stát skrze jejich vyplácení z ?ásti p?ebírá
spoluzodpov?dnost za vzniklou sociální situaci. V rámci systému státní sociální podpory je
poskytován: p?ídavek na dít?, rodi?ovský p?ísp?vek, sociální p?íplatek, p?ísp?vek na bydlení,
p?ísp?vek na školní pom?cky, porodné, poh?ebné, dávky p?stounské pé?e.
K získání informací lze využít „Hlasový informa?ní systém MPSV“ (Zelená linka – informace o státní
sociální podpo?e je 800-1-89810).
P?ídavek na dít? m?že žádat student, který p?inese potvrzení o studiu a doloží p?íjem rodi??.
O sociální p?íplatek mohou zažádat pouze studenti rodi?e, kte?í doloží p?íjmy a potvrzení o
studiu.
P?ísp?vek na bydlení. Student musí doložit nájemní smlouvu – doklad o nemovitosti. Posuzují se
veškeré osoby s trvalým bydlišt?m v tomto byt? pop?. nemovitosti.
Rodi?ovský p?ísp?vek a porodné. Na tyto dávky má nárok pouze studentka po narození dít?te.
Vyplácí se od data narození dít?te.
Životní minimum je minimální spole?ensky uznaná hranice pen?žních p?íjm? k zajišt?ní výživy a
ostatních základních osobních pot?eb. Existen?ní minimum je minimální hranicí pen?žních
p?íjm?, která se považuje za nezbytnou k zajišt?ní výživy a ostatních základních osobních pot?eb
na úrovni umož?ující p?ežití.
Pomoc v hmotné nouzi. Systém pomoci v hmotné nouzi je moderní systém pomoci osobám s
nedostate?nými p?íjmy. Motivuje tyto osoby k aktivní snaze zajistit si prost?edky k uspokojení
životních pot?eb. Zabra?uje jejich sociálnímu vylou?ení.
Na portálu Ministerstva práce a sociálních v?cí naleznete informace:
Státní sociální podpora
Pomoc v hmotné nouzi
Formulá?e
Ú?ední desky ú?ad? SSP
V p?ípad? pot?eby se studenti mohou obrátit na pracovnice našeho Studijní odd?lení, které jim
poskytnou pot?ebné informace.

Psychologická poradna
Adresa

V Úvalu 84, 150 18 – Praha 5, Motol

Telefon

224 433 456

Fax

224 433 420

E-mail
Kontaktní osoba

doc. PhDr. Jana Kocourková

Konzulta?ní hodiny

?tvrtek 13.00–15.00 (po p?edchozí domluv?)

Zam??ení

prevence psychických selhání student? 2. LF UK v pr?b?hu studia,
zam??ení na zlepšení jejich psychosociální adaptace v oblasti studijní
i v jiných oblastech osobního života,
pomoc p?i utvá?ení optimálního modelu studia,
nácvik zvládání zát?že a stresu p?i studiu i pozd?jším výkonu
léka?ské profese,
zam??ení na zlepšení porozum?ní budoucích léka?? ve vztahu k
pacient?m,
psychologická pomoc v krizích a adapta?ních selháních student? v
oblasti osobní, partnerské i rodinné.
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