Tisková zpráva

Praha, 1. dubna 2019

Navýšení příspěvku na péči ve III. a IV. stupni závislosti
vstupuje v účinnost
Legislativní proces dlouho očekávané změny zákona o sociálních službách
byl dokončen. Zákon č. 47/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, byl uveřejněn ve
Sbírce zákonů.
Výše příspěvku na péči se mění následovně:


Od 1. dubna 2019 se zvyšuje příspěvek na péči pro osoby ve IV. stupni
závislosti z dosavadních 13 200 Kč na 19 200 Kč. Toto zvýšení se týká
osob, kterým nejsou poskytovány pobytové sociální služby. Osobám,
kterým poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb
(domov pro osoby se zdravotním postižením, domov pro seniory, domov se
zvláštním
režimem,
chráněné
bydlení
nebo
sociální
služby
ve
zdravotnickém
zařízení
lůžkové
péče),
dětský
domov
nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu bude
i nadále náležet příspěvek na péči ve výši 13 200 Kč.



Od 1. července 2019 se zvyšuje příspěvek na péči pro osoby ve III. stupni
závislosti, a to z dosavadních 9 900 Kč na 13 900 Kč u dětí a z 8 800 Kč
na 12 800 Kč u dospělých. Také toto zvýšení se týká osob, kterým nejsou
poskytovány pobytové sociální služby.

„Populace stárne a personální i lůžkové kapacity pobytových sociálních služeb již
pomalu nestačí pokrýt poptávku. Navýšením příspěvku podpoříme právě ty
neformální pečovatele, kteří 24 hodin denně a 7 dní v týdnu pečují doma
o nejsložitější a nejtěžší případy ve III. a IV. stupni závislosti. S ohledem na
demografická data jsme přesvědčeni, že posilování neformální péče představuje
správný trend,“ sdělila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).
Ke zvýšení příspěvku na péči dojde automaticky. To znamená, že není třeba,
aby o něj příjemci žádali. Poprvé vyplatí Úřad práce ČR zvýšenou částku
v průběhu dubna 2019. Klienti, kterých se tento krok týká, obdrží v nejbližších
dnech informaci prostřednictvím dopisu. Stejný postup bude platit i v případě
zvýšení příspěvku na péči od července.
V únoru 2019 vyplatil ÚP ČR téměř 360 500 těchto dávek v celkovém objemu
2 108 mil. Kč. Z toho 50 483 příspěvků pobírali lidé ve IV. stupni a 85 174 ve III.
stupni závislosti. Jedná se o nejvýznamnější finanční pomoc se zajištěním
podpory a péče.
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