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Příspěvek na péči
Je určen osobám, které jsou především z důvodu
nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné
osoby, a to v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu
a v soběstačnosti.
 Příspěvek náleží osobě, o kterou má být pečováno,
nikoliv osobě, která péči zajišťuje.
 Příspěvek nemůže být přiznán dítěti, které je mladší
než jeden rok.
 Zákon rozeznává čtyři stupně závislosti na pomoci
jiné osoby.


Jak se posuzuje nárok na příspěvek na
péči








jak moc je sociální situace nepříznivá se odrazí v tom, do
jakého stupně závislosti je žadatel zařazen,
při posuzování se bere v úvahu nepříznivý zdravotní stav
žadatele. Na základě vyjádření praktického i odborných
lékařů, jej vyhodnotí lékař úřadu práce,
dále obecní úřad obce s rozšířenou působností provádí sociální
šetření.
Potřeba pomoci, tedy míra závislosti, přitom vychází z úkonů
běžného každodenního života, při nichž potřebuje žadatel
pomoc nebo dohled,
úkony, které se posuzují, jsou vyjmenovány v zákoně a
podrobněji uvedeny ve vyhlášce. Tam jsou také postupy, které
musí posuzovatelé dodržovat.

Při posuzování soběstačnosti se hodnotí schopnost
zvládat tyto úkony:
a) komunikace slovní, písemná, neverbální,
b) orientace vůči jiným fyzickým osobám, v čase a mimo přirozené prostředí,
c) nakládání s penězi nebo jinými cennostmi,
d) obstarávání osobních záležitostí,
e) uspořádání času, plánování života,
f) zapojení se do sociálních aktivit odpovídajících věku,
g) obstarávání si potravin a běžných předmětů (nakupování),
h) vaření, ohřívání jednoduchého jídla,
i) mytí nádobí,
j) běžný úklid v domácnosti,
k) péče o prádlo,
l) přepírání drobného prádla,
m) péče o lůžko,
n) obsluha běžných domácích spotřebičů,
o) manipulace s kohouty a vypínači,
p) manipulace se zámky, otevírání, zavírání oken a dveří,
q) udržování pořádku v domácnosti, nakládání s odpady,
r) další jednoduché úkony spojené s chodem a udržováním domácnosti

Při posuzování péče o vlastní osobu se hodnotí
schopnost zvládat tyto úkony
a) příprava stravy,
b) podávání, porcování stravy,
c) přijímání stravy, dodržování pitného režimu,
d) mytí těla,
e) koupání nebo sprchování,
f) péče o ústa, vlasy, nehty, holení,
g) výkon fyziologické potřeby včetně hygieny,
h) vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
i) sezení, schopnost vydržet v poloze v sedě,
j) stání, schopnost vydržet stát,
k) přemisťování předmětů denní potřeby,
l) chůze po rovině,
m) chůze po schodech nahoru a dolů,
n) výběr oblečení, rozpoznání jeho správného vrstvení,
o) oblékání, svlékání, obouvání, zouvání,
p) orientace v přirozeném prostředí,
q) provedení si jednoduchého ošetření,
r) dodržování léčebného režimu.

Příspěvek na péči
Pokud je žadatel schopen zvládnout některý z úkonů jen
částečně, považuje se takový úkon pro tohoto žadatele za
nezvládnutelný.
 Počet úkonů, které žadatel nezvládne, určuje, do jakého
stupně bude zařazen a výši příspěvku.
 Zákon rozeznává čtyři stupně závislosti na pomoci jiné osoby:
a) stupeň I (lehká závislost),
b) stupeň II (středně těžká závislost),
c) stupeň III (těžká závislost),
d) stupeň IV (úplná závislost).


Výše příspěvku pro osoby starší 18 let věku
činí za kalendářní měsíc:
a) stupeň I (lehká závislost): 12 úkonů; 2.000 Kč
měsíčně,
b) stupeň II (středně těžká závislost): 18 úkonů; 4.000
Kč měsíčně,
c) stupeň III (těžká závislost): 24 úkonů; 8.000 Kč
měsíčně,
d) stupeň IV (úplná závislost): 30 úkonů; 11.000 Kč
měsíčně.

Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za
kalendářní měsíc:
Požaduje se méně úkonů a vyplácí se jiná
částka:
a) stupeň I (lehká závislost): 5 úkonů; 3.000 Kč měsíčně,
b) stupeň II (středně těžká závislost): 10 úkonů; 5.000 Kč
měsíčně,
c) stupeň III (těžká závislost): 15 úkonů; 9.000 Kč měsíčně,
d) stupeň IV (úplná závislost): 20 úkonů; 11.000 Kč měsíčně.

Osoby do 18 let věku




děti nemají zvýšení důchodu pro bezmocnost, takže jim
nemůže být přiznán stupeň závislosti automaticky,
za dítě musí o příspěvek na péči žádat rodiče nebo zákonný
zástupce.

Na co lze příspěvek na péči použít
pouze na ty výdaje, které souvisí se zabezpečením
pomoci a podpory osobě, která je závislá na péči jiné
osoby,
 jako úhrada za péči, kterou zajišťuje poskytovatel
sociální služby,
 na výdaje, které vzniknou pečující osobě, tj.
rodinnému příslušníkovi či jiné osobě, která není
poskytovatelem sociální služby.


Jak to bude v praxi
vypadat?

Osoby, které pobírají do 31.12.2006 zvýšení
důchodu pro bezmocnost
Jejich bezmocnost bude překlopena:
 a) ve stupni I (lehká závislost), jde-li o osoby
částečně bezmocné (příspěvek ve výši 2.000 Kč
měsíčně),
 b) ve stupni II (středně těžká závislost), jde-li o
osoby převážně bezmocné (4.000 Kč měsíčně),
 c) ve stupni III (těžká závislost), jde-li o osoby
úplně bezmocné (8.000 Kč měsíčně).

Osoby, které pobírají do 31.12.2006 příspěvek
při péči o osobu blízkou a jinou (PPOB) o dítě
do 18 let věku


dítě, jehož rodiče pobírají PPOB se považuje za
osobu závislou ve stupni III. (těžká závislost –
příspěvek ve výši 9.000,- Kč)

Kroky, které učiní Městský úřad Uherské
Hradiště od 1.1.2007 ve vztahu k příspěvku na
péči
MěÚ obdrží od České správy sociálního zabezpečení
seznam osob, které pobírají do 31.12.2006 zvýšení
důchodu pro bezmocnost,
 všem těmto osobám zašle během měsíce ledna 2007
oznámení, kde bude uvedeno, na který stupeň
závislosti příspěvku na péči bude překlopena jejich
bezmocnost.


Povinnosti žadatele


po doručení oznámení od obce s rozšířenou
působností o překlenutí zvýšení důchodu pro
bezmocnost a PPOB na příspěvek na péči vznikne
povinnost žadatele do 15 dnů od převzetí tohoto
oznámení doložit následující:
– uvést způsob vyplácení příspěvku (poštovní
poukázkou, na účet),
– uvést označení toho, kdo žadateli poskytuje nebo
bude poskytovat péči a jaké služby budou
zakoupeny.

Důležité rady






Ti, kdo nesplňují ani jednu z uvedených podmínek, si mohou
ještě letos požádat o zvýšení důchodu pro bezmocnost nebo o
příspěvek při péči o blízkou či jinou osobu, případně o obě
tyto dávky. Jejich situace pak bude stejná jako ve shora
uvedených případech.
Když ten, kdo pobírá příspěvek na péči stupně II, III, IV,
uvede na žádosti jako pečující osobu někoho, kdo s ním bydlí
ve společné domácnosti, obecní úřad obce s rozšířenou
působností vydá pečujícímu na jeho žádost potvrzení
prokazující dobu této péče pro účely zdravotního a
důchodového pojištění.
Příspěvek na péči se nezapočítává do příjmu osoby .

Kontaktní místo pro vyřízení
příspěvku na péči –
od 1.ledna 2007
Městský úřad Uherské Hradiště,
odbor sociálních služeb a zdravotnictví,
oddělení příspěvku na péči,
ul. Svatováclavská (budova Okresního soudu)
přízemí vpravo, dveře č. 19, 20, 21, 22
Andrea Berková - vedoucí oddělení
Mgr. Andrea Malovaná – referentka
Ivana Talášková – referentka

Děkuji za pozornost
Bc. Květoslava Zlatušková
vedoucí odboru sociálních služeb
a zdravotnictví
Městský úřad Uherské Hradiště
odloučené pracoviště: Svatováclavská 568
tel. 572 525 750
e-mail: kvetoslava.zlatuskova@mesto-uh.cz

