
■ Jsi mladý dospělý a vyrůstal 
 jsi v náhradní rodinné péči 
 nebo v zařízení?
■ Chceš pomoct na začátku  
 tvého samostatného života?
■ Chceš studovat nebo si najít  
 bydlení, ale nemáš dostatek  
 financí?

Jak získat jednorázový zaopatřovací  
příspěvek? Je to jednoduché!
■ Stačí podat žádost na úřad práce  
 Zaopatřovací příspěvek jednorázový  
 (od 1. 1. 2022) (uradprace.cz) a doložit,  
 že jsi do svých 18 let byl/a v náhradní  
 rodinné péči nebo zařízení.

■ Aktuální výše příspěvku (prosinec 2022) 
 je 28 750 Kč, pokud ti v zařízení při tvém  
 odchodu nedali částku vyšší.

Zaopatřovací 
příspěvek
Lepší podmínky pro start!

Zaopatřovací příspěvek 
je jednorázová nebo opakovaná dávka 
určená na podporu osamostatnění 
mladých dospělých, kteří opustili  
náhradní péči.

Pokud žádáš o opakovaný zaopatřovací  
příspěvek (nyní 17 250 Kč/měsíc),  
tak je třeba: 
1. Podat žádost na úřad práce  
 Zaopatřovací příspěvek opakující se  
 (od 1. 1. 2022) (uradprace.cz)  
 v místě trvalého bydliště

2. Přiložit 3 doklady:

■ doklad, že jsi stále nezaopatřeným  
 dítětem – to je důležité i pro jiné věci,  
 např. průkazky nebo slevy, kdo je  
 nezaopatřený se určuje podle zákona,  
 můžeš se podívat zde Úřad práce ČR  
 (uradprace.cz), 

 obecně ti musí být méně než 26 let, studuješ  
 nebo nemůžeš pracovat ze zdravotních  
 důvodů, jsi evidovaný na úřadu práce a nemáš  
 nárok na podporu

■ doklad, že jsi do zletilosti byl/a v pěstounské  
 péči nebo v zařízení třeba rozsudek soudu  
 nebo jiné potvrzení

■ potvrzení, že máš zpracovaný individuální  
 plán mladého dospělého – potvrdí ti kurátor 
 pro dospělé přímo do žádosti  
 o zaopatřovací příspěvek  

 - individuální plán mladého dospělého  
 je jednoduchý plán toho, jak chceš řešit své  
 studium, bydlení, práci apod. a sestaví ho  
 s tebou kurátor pro dospělé na jakémkoliv  
 městském úřadě

Na koho se můžeš obrátit: 
tvůj pěstoun, patron/ka, sociální kurátor 
pro dospělé, vychovatelé, sociální pracovník 
OSPOD, ale i pracovníci úřadu práce. 

Více informací, postup a potřebné 
dokumenty získáš na stránkách úřadu práce 
Úřad práce ČR (uradprace.cz) i na stránkách 
Ministerstva práce a sociálních věcí 
Průvodce (mpsv.cz). 
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