SOCIÁLNÍ OKÉNKO
Projekt: “Dostupné sociální poradenství“
Dnes na téma: Proč je vhodné mít vyřízený Příspěvek na péči?
Pečujete o osobu, která se již není schopna o sebe sama postarat? Řešíte, že pokud z důvodu
péče budete muset opustit zaměstnání, budete se potřebovat alespoň částečně finančně
zajistit? Je vám nepříjemné žádat stát o peníze, když se vlastně staráte o své dítě nebo svého
rodiče? Ptáte se, jestli když budete pobírat příspěvek na péči, budete se muset o svého
blízkého sami nepřetržitě starat?
Podobné otázky si při péči klade mnoho pečujících. Těžko se rozlišuje hranice mezi tím, co
děláme pro své blízké v rámci rodinných vztahů, a co je již péče, která nás omezuje ve vlastním
rodinném životě, v kontaktech s přáteli, neumožňuje nám realizovat se v zaměstnání apod.
K pokrytí částečných nákladů spojených s péčí slouží sociální dávka Příspěvek na péči a žádá
se na Úřadu práce dle trvalého bydliště osoby, o kterou se pečuje. Rozlišují se 4 stupně
závislosti, ke kterým se váže finanční částka. Pro stanovení stupně závislosti slouží kritéria,
která hodnotí například to, jak se opečovávaná osoba pohybuje, zda si zvládne sama připravit
jídlo, zda se sama nají a napije, jak se obléká a svléká, zda si sama obuje obuv, zaváže tkaničky,
jak provádí hygienu, zda si umí sama připravit léky, naplánovat si aktivity během dne a mnoho
dalšího.
Vyřízení Příspěvku na péči obnáší vyplnění „Žádosti o příspěvek na péči“. Osobu, která
potřebuje péči pak, navštíví přímo v domácnosti sociální pracovnice Úřadu práce. Celý proces
se může zdát zdlouhavý, ale po přiznání příspěvku se pak vyplácí finanční prostředky zpětně
až ke dni podání žádosti. Může se tak stát, že je vyplacena částka třeba i za 4 měsíce zpět.
Všem pečujícím doporučujeme, aby si Příspěvek na péči vyřídili. Ne kvůli penězům, ale proto,
aby péči mohli dobře zvládnout a skloubit ji i se svými potřebami. Mohou si za něj nakoupit
profesionální služby – pečovatelskou službu, odlehčovací službu, denní stacionář apod.
Příspěvek na péči je také potřeba při podávání žádostí do domovů pro seniory nebo je
podmínkou pro udělení bytu v tzv. Domě s pečovatelskou službou.
Pokud jste se rozhodli požádat o Příspěvek na péči, rádi Vám pomůžeme s jeho vyřízením.
Nemusíte za námi nikam cestovat, navštívíme Vás ve vaší domácnosti. Naše služby nabízíme
zdarma.

Kontaktujte nás na tel. čísle: 722 970 171 nebo na emailu:
poradenstvi@pontis.cz

